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   WOÐ«d² « n «uF « —UŁ¬ nÒH ðËـسـاعـد عـن تـعـازيه األمـ الــعـام ا
لـلـمـنـظـمـة. وقـال في تـغـريـدة عـلى
ـواسـاة وأخـلص تــويـتـر (عـمـيق ا
الــتـعـازي بــرحـيل الــوزيـر األسـبق
فـقـدنـا بـرحـيـله شـخـصـيـة قـارعت
الـنظام الدكتاتوري بثبات وقاتلت
عـــــصــــابــــات داعـش اإلرهــــابــــيــــة
بــشــجـاعــة). وقـدم رئــيس مــجـلس
الــنـــواب مــحــمــد احلــلــبــوسي في
تــغــريــدة عــلى تــويــتــر (الــتــعـازي
ونـسـأل الـباري بـرحـيل األنـصـاري
ان يـلـهم ذويه الـصـبر والـسـلوان).
بــدوره قـــال رئــيس اجلــمــهــوريــة
بـــرهـم صـــالح في تـــغـــريـــدة عـــلى
ـزيـد من احلـزن واألسى تــويـتـر (
تـــلــقـــيــنــا نـــبــأ وفـــاة األنــصــاري
الــشـخـصـيـة الـســيـاسـيـة الـبـارزة
وزيــر الـبـلــديـات األســبق والـنـائب
الـسـابق في مـجـلس الـنـواب الذي
كـانت له وقفـات وطنية فـي مقارعة
االســــتــــبــــداد واإلرهــــاب). وعـــزى
رئـــــيـس حتـــــالف قـــــوى الـــــدولـــــة
الــوطــنــيــة عـمــار احلــكــيم بــوفـاة
األنـــصـــاري.وقـــال في بـــيــان امس
(بـقلوب حـزينة مـؤمنة بـقضاء الله
وقـدره تلقـينا بأسف بـالغ نبأ وفاة
الــذي عــرف بــسـيــرته األنــصــاري 
اجلــهـاديـة الــتـضـحـويــة وتـاريـخه
واقف البطولية اجلليلة احلـافل با
في مــحـاربـة الـديـكـتـاتـوريـة). كـمـا
قــدم مـحــافظ بـغـداد مــحـمــد جـابـر
الــعـطــا في بـيــان تـلــقـتـه (الـزمـان)
امـس (الــتـــعـــازي لــعـــائـــلــة وذوي
ـولى عـزوجل االنــصـاري سـائـال ا
ان يـتغمده بواسع رحمته ويسكنه
فــسـيح جـنـاته ويــلـهم اهـله وذويه

الـصـبر والـسـلوان).وعـزّت الـنائـبة
عـــالـــيـــة نــصـــيف فـي بــيـــان امس
(الـشـعب وقـيـادة ومالكات مـنـظـمة
بـدر بـوفـاة االنصـاري  الـذي عرف
بـإخالصه لـوطنه وشـعبه ومـواقفه
اإلنـسـانـيـة الـنـبيـلـة). فـيـمـا حددت
ــرور الــعــامــة أســبـاب مــديــريــة ا
ـــــروريــــة وأســــالــــيب احلــــوادث ا
مــعـاجلـتــهـا.وقـال مـديــر الـعالقـات
ــديــريــة الــعــمــيــد زيــاد واالعـالم ا
الــقـــيــسي إن (ضــحــايــا احلــوادث
ــــروريــــة أكـــــثــــر من ضــــحــــايــــا ا
الـعـملـيـات اإلرهابـيـة) واضاف ان
ـــعــــنـــيـــة (وزارة الــــصـــحـــة هـي ا
بـتـحـديـد نـسبـة ضـحـايـا احلوادث
ـــديـــريـــة) مـــؤكـــدا ان ولـــيــــست ا
(احلــوادث تـعــود اســبـابــهـا لــعـدم
ـركـبـة مـن الـقـيـادة تــمـكن سـائـق ا
بـــصــورة صــحــيـــحــة إضــافــة الى
ــفــرطــة وعــدم مــتــانــة الــســـرعــة ا
الـعــجـلـة الى جـانب ضـعف مـتـانـة
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محافظـة واسط.وذكر بيـان تلقته
(الـزمــان) امس ان (مـفــارز مـركـز
أخـمدت دفـاع مـدني الـنعـمـانـيـة 
حـــادث حـــريق نـــشب فـي غـــرفــة
حتــكم مـحــطـة كــهـربـاء مــتـنــقـلـة
ــتـــنــبـي  وفــرضت ـــنـــطــقـــة ا
ـندلـعة سيـطرتـها عـلى النـيران ا
بـــوقت قـــيـــاسي قـــصـــيــر ومـــنع
انــــتـــشــــارهـــا الى بــــاقي اجـــزاء
احملـطــة) مـؤكـدا (عـدم تــسـجـيل
خـــســــائـــر بــــشـــريــــة تــــذكـــر في
احلـــادث). وفي مـــيــســـان  نــفت
قيادة شرطة احملافظة معلومات
مـتداولـة تـفيـد بـإعـدام أسرى في
نزاع عشائري في نـاحية العزير.
وقـــــال بــــيــــان امـس ان (مــــواقع
الــتـواصل االجــتــمـاعـي تـداولت
مـقطع فـديـو غـير صـحـيح مـفاده
اعــــدام أســـرى في حــــادث نـــزاع
عـــشــائــري في نــاحـــيــة الــعــزيــر
الــتـــابع لــقــضــاء قــلــعــة صــالح
الـهـدف مـنـه تـألـيب الـراي الـعـام
وخــــــلـق نــــــوع من الـــــــفــــــوضى
واالربـاك داخل مـيـسـان) مـؤكـدا
ان (مـشـاجرة عـشـائـريـة حـصلت
بـ طــرفـ من أبــنـاء الـعــمـومـة
ـــا اســتـــدعى تــدخـل الــقــوات
ــشــاجــرة بــعـد االمــنــيــة وفض ا
االشـتبـاك مع الـطـرفـ والـقبض
عـــلى بــعـض أطــرافــهـــا) داعــيــا
ـــواطــــنـــ الى (ضـــرورة عـــدم ا
االنـخـداع بهـذه الـشـائـعـات التي
حتاول زعـزعـة األمن واالستـقرار
فـي احملـــافـــظـــة وعــــلى وســـائل
ــــعــــلــــومــــات من اإلعـالم أخــــذ ا
ـوثوقـة وتوخي احلذر صادر ا ا

قبل تشرها). 

تقـرر توجـيه اصـحاب الـدراجات
الـنـاريـة بااللـتـزام بـالـتـوجـيـهات
السـابقـة بصـدد حركـة الدراجات
تـضـمنـة حـظر حـركة النـاريـة وا
الـــدراجـــات الـــنـــاريـــة وعـــجالت
الــتـكــتك من الــسـاعــة الـســادسـة
مـسـاء وحتى الـسـاعـة اخلـامـسة
صـــبـــاحـــا  مــســـتـــثـــنى من ذلك
دراجــــات خـــدمـــة الــــتـــوصـــيل).
ــدني وأخــمـــدت فــرق الـــدفــاع ا
حــريــقــاً نـــشب في وحــدة حتــكم
ــحــطــة كــهــربــاء مــتــنــقـلــة في

مـنـطـقـة الـكـرادة). وافـادت قـيادة
شـرطـة مـحـافـظـة بـغـداد بـحـظـر
حـركـة الـدراجـات الـنـاريـة والـتك
تـك في شـــوارع الـــعـــاصـــمـــة من
الـسـاعة الـسـادسـة مـسـاءً وحتى
اخلــامـســة صــبـاحــاً.وذكـر بــيـان
للقـيادة تـلقـته (الزمان) امس انه
(بناء عـلى التـوجيهـات الصادرة
ـشـتـركـة من قـيــادة الـعـمـلـيــات ا
وقيـادة عمـلـيات بـغداد والحـباط
نوايا اجملاميع اإلرهابية الرامية
ـواطـنـ األبـريـاء السـتـهــداف ا
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ألقت مـفارز وكـالة االسـتخـبارات
في وزارة الداخليـة القبض على
ـفخـخة منـفذي تـفجـير الـعجـلة ا
في منطقة اجملموعة الثقافية في
ــوصل نـهــايــة الـشــهـر مــديـنــة ا
ـــاضـي. وذكـــر بـــيـــان خلـــلـــيــة ا
اإلعالم األمــني تــلــقــته (الــزمـان)
تــمــكـنت من امس انه (الــوكــالـة 
الــقــاء الـــقــبض عــلى إرهــابــيــ
إثن قاما بتفجير عجلة مفخخة
نــــــوع اوبل وسـط مـــــنــــــطــــــقـــــة
اجملـــمــوعـــة الــثـــقــافـــيــة في حي
ديـنة الشـرطة بـاجلـانب االيسـر 
ـاضي) ـوصل خـالل الـهـشــر ا ا
واشـار الـى ان (عـمـلــيـة الــقـبض
جــاءت بـــعــد أن شـــرعت مــفــارز
الـوكـالـة بـتـنـفـيـذ عـمـلـيات بـحث
ـعـلـومـات وتـفـتـيش ومـقـاطـعـة ا
وبعـد جـهود اسـتـخبـاريـة كبـيرة
معززة بالعمل التقني والفني من
قـبل رجـال الـوكـالـة في مـحـافـظة
نـــــــيــــــنـــــــوى).وصـــــــدت قــــــوات
الـبيـشـمـركة تـعـرضـاً لعـصـابات
حافظة داعش في التون كبـري 
كــركــوك.وذكــر مــصــدر امــني في
تــــــــصـــــــــريـح امـس ان (قــــــــوات
الــبــيــشـــمــركــة صـــدت تــعــرضــا
داعـشـيـا عــلى الـواء الـعـاشـر في
مـحور بـردي بـالـتـون كـوبري في
كــركـوك). وأعــلن قـائــد عـمــلـيـات
بغداد احمد سـليم جناح اخلطة
اخلاصـة بـعيـد الـفطـر.وأشار في
بـيـان مـقـتـضب الى (إنـهـاء حـالة
و اإلنـذار لـلـقــطـعـات الـعـسـكـريـة
ـغــلـقـة في فـتـح جـمـيع الــطـرق ا
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دن خالل ايام عيد الفطر التي شهدت عواصف ترابية في احملافظات WŠUOÝ∫ منطقة جومان في اربيل تعج بالسائح من مختلف ا
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ووري الــــثـــرى في مــــقـــبـــرة وادي
ـحـافــظـة الـنــجف عـصـر الــسالم 
ساعد جـثمان االم العام ا امس 
ـنــظـمـة بـدر  عـبـد الـكـر يـونس
االنــصــاري  الــذي تــوفي بــحـادث
سـيـر في نـاحـيـة عـلي الـشـرقي عن
وجـرى تشـييع عـمر نـاهز  63عـاما
مـهـيب للـراحل بـحضـور كبـار قادة
ــنـظـمــة وشـخـصــيـات سـيــاسـيـة ا
وعــشــائــريــة. واالنــصــاري  وزيــر
اســبق لــلــبــلــديــات واألشــغــال في
حــكـومــة حــيـدر الــعـبــادي من عـام
قــبل دمـجــهـا مع 2015إلى  2014
وزارة االعـــــمــــار واالســــكــــان .ورد
اســـمه بـــعــدهـــا مــرشـــحــا لـــشــغل
مــنــصـب وزيــر الــداخــلــيــة خــلــفــا
ـسـتـقـيل مـحـمـد الـغـبان. لـلـوزيـر ا
شـغل عـضـوية مـجـلس الـنواب في
دورتـه الـــثـــالـــثـــة بــــعـــد فـــوزه في
انـــتـــخـــابـــات عــام  .2014وشـــغل
ان في دورته الرابعة عـضوية البر
ــنــظــمــة هـادي بــديال عـن رئـيس ا
الــعــامــري الــذي قــدم اســتــقــالــته.
ونـعى الـعـامـري نـائـبه االنـصاري
الــذي تـوفي صـبـاح امس اجلـمـعـة
بــعــد حـــادث انــقالب عــجــلــته في
نـاحية عـلي الشرقي.وقـال في بيان
تـلـقـته (الـزمان) امـس (فقـدنـا قـامة
مـن قـــامـــات اجلــــهـــاد والــــعـــطـــاء
ـشرف والـسيرة صـاحب التـأريخ ا
الــطــيـبــة في حــادث سـيــر مـؤسف
اثـــنــاء تــأديــتـه الــواجب). واعــرب
رئـيس الـوزراء مصـطـفى الكـاظمي
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والتمـريض في صاالت الـعملـيات اجلراحـية ) واشار الى ان
الـذي كان يـعاني من تـمكن مـن انقـاذ حيـاة الشـاب  (الـفريق 

نزيف وكسر في اجلمجمة). 
قـال رئــيس الـفـريق انه (بــعـد اجـراء الـفـحـوصـات من جـانـبه 
ــصـاب يــعـانـي من نـزف في اتـضح ان ا ــفــراس  الــطـبــيـة وا
الدمـاغ وكـسر في اجلـمـجمـة وتـضرر في انـسـجة الـدمـاغ ما

اذ  استدعى سـرعة اجراء التداخل اجلراحي النقاذ حياته 
تضـرر) مؤكدا (استقرار حالة ايقاف الـنزيف وازالة العظم ا
راقبة ريض الصحـية وانتظام فعالياته احليوية وهو حتت ا ا

حل اكتسابه الشفاء التام ). 
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نــاقـش مــحــافـظ ذي قــار مـــحــمــد
خــطــوات تــأمــ هــادي الــغـــزي 
ـــنـــاطـق الـــنـــائـــيـــة ـــيــــاه في ا ا
استـعـداد للـصـيف اجلاري فـيـما
وجه بـتـخلـيـد اسم وزيـر الـثـقـافة
والـسـيـاحـة واالثـار السـابـق عـبد
عـلـى الـشـارع االمـيــر احلـمــداني 
ــــتــــحـف الــــنــــاصــــريـــة ــــؤدي  ا
احلضـاري. وقال الـغزي في بـيان
تلقته (الزمان) امس ان (احملافظة
اجنـزت اجـراءات تمـلـيك الـراحل
قـــطـــعــة ارض ســـكـــنـــيــة ال تـــقل
مـســاحــتــهـا عن 600 مـتــر مـربع
بنـاءً عـلى موافـقة االمـانـة العـامة
وموافـقة الـلجـنة جمللس الـوزراء 
ـؤلـفـة بـاالمـر الـديـواني رقم 75 ا
لـــســـنــة 2021 ) واشــار الى انه
(وجه قـــسم االمالك في مـــديـــريــة
بــلـــديــة الــنـــاصــريـــة الى اكــمــال
عــرفــانـا اجــراءات الــتــخــصــيص
آثـر الـفقـيـد واجنـازاته) وتابع
ان (مــا قــدمه الــفــقــيـد فـي مــجـال
الـبــحث االثـاري والــتـنــقـيب وفي
اجملــاالت الـــثــقــافـــيــة واالدبــيــة 
يــســتــحق مـن مــحــافــظــته وقــفــة
عرفان وتقـدير  وليس اقل من ان
يــطــلق اســـمه عــلى احــد شــوارع
احملافظة  وقد وقع االختيار على
ــــؤدي الى مـــــتــــحف الــــشـــــارع ا
ـــا لــذلك من رمــزيــة الــنــاصــريــة 
وتـــاثـــيــــر ) واشـــار الى ان (دعم
احلـكـومـة احملـلـيـة لـلـحـمـداني لم
يـاتي ولـيـد الــلـحـظـة او في اطـار
ردة الـفــعل  بل كــان قـائــمـا مــنـذ
اذ سـبق لــلـحــكـومـة ايـام مــرضه 
قـــبل اكـــثـــر من ثالثـــة اشـــهــر ان
وجـهت بـتـخـصـيص قـطـعة ارض
ســكـــنــيـــة له). كـــمــا حث الـــغــزي

مالكات دائرة مـاء احملافـظة على
بـذل قــصـارى اجلــهــود وتـكــثـيف
ـيـاه الى الـعـمل لـتـامـ وصول ا
ــنــاطق ــواطــنــ فـي ا جــمــيـع ا
الـــنــــائـــيـــة. واكــــد خالل تـــرؤسه
ـاء في اجـتـمـاع غـرفـة عـمـلـيـات ا
احملـافـظـة ان (احلــكـومـة احملـلـيـة
ياه ـلف ا تولي اهـتمامـا بالـغا 
ـا له من مـسـاس مـبـاشـر بـحـياة
) واضــاف الـبــيـان ان ـواطــنـ ا
(الــغـــزي اســـتــمع الـى شــرح  من
مـــديـــري االقــســـام والـــشـــعب في
عوقات التي اء عن اهم ا دائرة ا
تــــــــواجـه عــــــــمــــــــلــــــــهـم وابـــــــرز
ــوسم الــصــيف اســتــعــداداتــهـم 
ـــبــــذولـــة واجلـــهــــود ا اجلــــاري 
ــعــوقـات ــعــاجلــة جــمـيـع تــلك ا
وارد وجتـاوزها). ونـفـت وزارة ا
وجود أي ائية في وقت سابق  ا
ـيـاه نــهـري دجـلـة والـفـرات هـدر 
في احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة. وقـال
مـسـتـشـار الوزارة عـون ذيـاب في
تــصـريـح أن (مـيــاه نــهــر الــفـرات
تنتهي في قضاء اجلبايش التابع
بـهـدف انـعـاش حملـافـظـة ذي قـار 

األهوار وهو مقطوع بشكل كامل
عن نهـر دجـلـة بسـبب عـدم وجود
يـاه) مضـيفا كمـيات كـافيـة من ا
(أمــــا مـــا يــــخص مــــيـــاه دجــــلـــة
فـإن واسـتــثـمــارهـا في اجلــنـوب 
ـيـاه الـتي تـطلـق منه الى معـدل ا
احلدود الـفـاصلـة بـ محـافـظتي
البـصـرة ومـيـسـان يـبلغ  75مـترا
مكعـبا في الـثانيـة وهذه احلدود
تـــقـع شـــمـــالي قــــضـــاء الـــقـــرنـــة
سافة تصل حافظة البصرة و
الى  40كــيــلــومــتــرا) مــؤكــدا ان
(هناك مجـتمعـات ريفية تـستخدم
ــنـاطق والــكـمــيـة ـيــاه بـهــذه ا ا
التي تطـلقـها الوزارة إلـيهـا تمثل
حــصــة الــبــصــرة من مــيــاه نــهــر
دجـلــة ولـيــست هـنــاك أيـة مــيـاه
تهدر في شط العرب بل تستخدم
ألغــراض الـــشـــرب والـــزراعــة في
جـــــمــــــيع أقـــــضــــــيـــــة ونـــــواحي
ـنــطـقـة احملـافــظـة) مــبـيـنــا ان (ا
احملــصــورة بــ قــضــاء الــقــرنــة
وسـدة اجلــبـايـش الـتي تــبـلغ 50
ـيـاه من نـهـر تـأخـذ ا كـيـلـومـتــرا 
دجلة أي من احلصة التي تطلقها
الـوزارة لــلــبــصـرة) مــشــيـرا الى
(وجـــود مــســـاحـــات واســعـــة من
البساتـ في احملافظة وجـميعها
تروى من الكمية الـتي تخصصها
الـوزارة لـلـمـحـافـظـة) واسـتـطـرد
تـمـكـنت من بـالـقـول ان (الــوزارة 
ـيــاه بـحــكــمـة خالل إدارة مـلـف ا
ـاضـيـة وتـفـادت تـكرار االعـوام ا
ـائــيــة الـتي الـوقــوع في األزمــة ا
شهدتهـا البصرة عام 2018 التي
أدت الى وقـــوع 16 ألف إصـــابـــة
ــد بــالــتـــســمم بــســـبب وصــول ا
لحـي في شط العـرب الى شمال ا
احملــافــظـــة األمــر الــذي أدى الى

تدهور الوضع البيئي فيها). 
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حذر اخلبير البيئي  من خطورة
ازدياد الـعواصـف التـرابيـة التي
تـخــيم عـلى اجــواء الـعــراق مـنـذ
نتـيـجـة شح االمـطـار وعدم ايـام 
وجــود غـــطــاء نــبــاتـي يــقــلل من
تأثـيراتـهـا  داعيـا احلكـومة الى
ـشـكلـة وتـطويق االنـتبـاه لـهذه ا
مـــخـــاطــرهـــا وايـــجــاد احلـــلــول
الـــســريـــعــة لـــهــا. وقـــال عــدنــان
الــــطــــائـي لـ (الــــزمــــان) امس ان

(الــــعـــواصف الـــغـــبـــاريـــة الـــتي
جتتـاح العـراق ويـتكـرر حدوثـها
مــا هي اال اتــربـة اكــثـر مـن مـرة 
ودقـائق غـبـار مـخـتـلـفـة االشـكال
واالحـجــام وااللـوان وهي بــقـايـا
تـفـكـك الـتـربـة اجلــافـة الـتي يـقل
ـياه بـسبب قـلة حصـولهـا على ا
تــســاقط االمــطــار وانــحــســارهـا
الـــتي تــصـل مــرحــلـــة اجلــفــاف
يــرافق ذلـك هــبــوب ريــاح جــافــة
سـريــعـة حتــمل هـذه االتــربـة مع
اجتــاه جــريـانــهــا وتـزداد كــلــمـا

كـــانت حـــركــة الـــهــواء ســـريــعــة
وتـرتـفع كـثـافـتـهـا ويـصبـح مدى
الــــرؤيــــا قـــريـب جـــدا اذا كــــانت
الـتــربـة مـفــكـكـة بـدرجــة عـالـيـة)
واشـار الى ان (اســبـاب حـصـول
الـعـواصف الـترابـيـة يـعـود لـقـلة
تساقط االمطـار واجلفاف وتفكك
الـــتــربـــة وعــدم وجــود الـــغــطــاء
النبـاتي والرعي اجلائـر وتقلص
ـائية واالبـتعاد عن سطـحات ا ا
مــؤثـرات الــبــحـر) مــشــددا عـلى
ـناطق احملـيطة (ضرورة زراعة ا

ـــدن ومـــنع الـــتـــجـــاوز عـــلى بــــا
ـنــاطق اخلـضــراء اضـافـة الى ا
احلد من الـرعي اجلـائر وتـشريع
القـوان الـتي حتـاسب من يزيل
احلـزام االخضـر  وكـذلك تـوعـية
اجلـــمـــهــــور من خالل الـــنـــدوات
واالعالم بضـرورة احملافـظة على
الـــغــطـــاء الــنـــبــاتي حـــيث البــد
ـشكـلة للـحكـومـة االنتـباه لـهذه ا
وتـــطــويق مــخـــاطــرهــا وايــحــاد
احلــــلــــول لــــهــــا) ولــــفت الى ان
(فــــوائـــــد حـــــدوث الــــعـــــواصف

تـــكـــمن في خـــفض الـــتــــرابـــيـــة 
درجـات احلـرارة لـلـمـنـاطق الـتي
الــذي يــحــول دون تــقـــتــحــمــهــا 
وصــــول االشـــعــــاع الـــشــــمـــسي
وتشـتيـته وعكـسه وامتـصاصه).
وتوقـعت الـهيـئـة العـامـة لالنواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الــتـابــعـة لــوزارة الــنـقل هــطـول
أمطـار وحـدوث عواصف تـرابـية
اليـوم السـبت.وذكر بـيان لـلهـيئة
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (طـقس
اليوم السبت سـيكون صحواً مع
تصاعد الغبار في أماكن متعددة
وفرصة حلـدوث عواصف تـرابية
ـــــنــــطــــقــــتـــــ الــــوســــطى في ا
بــيــنــمــا ســيــكـون واجلــنــوبــيــة 
ـنطقـة الشمـالية غـائماً الطقس ا
مع تــسـاقـط أمـطــار خـفــيــفـة الى
مـــتــــوســــطـــة الــــشــــدة وحـــدوث
عـــواصـف رعـــديـــة أحـــيـــانـــا مع
تصاعد الـغبار في بعض األماكن
أما درجات احلرارة فستنخفض
قـليـالً عن اليـوم الـسـابق بـعـموم
الـــبالد). ورجح مـــتـــنـــبئ جــوي
اســـتــمــرار الـــغــبــار الـــعــالق في
األجــــــواء الى ظــــــهــــــر الــــــيـــــوم
الـسـبت.وكـتب صـادق عـطـيـة في
صفحته على فيسبوك ان (الغبار
العالق و موجات الـغبار الكثيف
ـــــــتــــــــوسط فـي مــــــــدن وسط وا
يـواصل تـأثـيـره وجـنـوب الـبالد 
منذ أكثر من  24ساعة) مـرجحا
(اسـتمـرار هـذا الغـبـار حـتى قبل
ظـهــر الـيـوم الـســبت في مـنـاطق
مـتـفـرقــة من مـدن وسط وجـنـوب
البالد) مـؤكـدا (استـمرار هـطول
زخات من االمطار الرعدية شماال
وتــمـتـد لــتـشــمل شـمــال االنـبـار
ــــا شــــمــــال وصـالح الــــدين ور
الــعــاصـمــة وديــالى ايــضــا عـلى
شـكـل زخـات سـريــعـة). واطــلـقت
ـدني حــمــلـة مــديــريـة الــدفــاع ا
لـــغـــسل األشـــجــار والـــســـاحــات
والــــــــــشـــــــــوارع فـي بـــــــــغـــــــــداد
واحملــافــظـــات.وذكــرت في بــيــان

دني تلقته (الـزمان) ان (الدفاع ا
يطـلق حـملـة لـغسل األشـجار في
ـتــنـزهـات والــسـاحـات الــعـامـة ا
والـــــشــــــوارع واألمــــــاكن الــــــتي
ترتادها العوائل في بغداد وكافة
احملــــــافـــــــظـــــــات) واشـــــــار الى
دة ثالثة أيام (استمـرار احلملـة 
بعـد أن شهـدت أغـلب احملافـظات
ــــــدن عــــــواصف تــــــرابــــــيــــــة وا
أثرت عـلى حركة العوائل شديدة
خالل أيــام الـــعــيــد). وافــصــحت
وزارة الــــــصـــــــحــــــة  عـن آخــــــر
إحــصـــائــيــة حلــاالت االخــتــنــاق
جـراء الـعـواصف الـتـرابـية الـتي
جتتـاح بـغداد واحملـافظـات.وقال
ــتــحــدث بــأسم الــوزارة ســيف ا
الـبــدر في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امس ان (أقــــــســـــام الــــــطـــــوار
والعـملـيـات و مركـبات االسـعاف
ؤسسات الـصحية مـستنفرة و ا
طــاقــاتـهــا السـتــقــبـال مــخــتـلف
انـــــواع االصـــــابـــــات واحلـــــاالت
ـــرضــيــة من ضـــمــنــهــا حــاالت ا
االخــــــتــــــنــــــاق) ولــــــفـت الى ان
(الــدوائــر الــصــحــيــة في بــغــداد
واحملافظات سـجلت وفاة واحدة
واكـــثــر من خــمـــســة االف حــالــة
اخـتــنـاق  غـالـبـيــتـهم مـصـابـون
بامـراض مزمـنة كـالربـو  وكذلك
كـبار الـسن الـذين لـديـهم مـشاكل
صـحيـة كـعـجز الـقـلب او مـشاكل
تـنـفـسـيـة مـزمـنـة). واكـدت وزارة
الــــــزراعـــــة فـي وقت ســــــابق أن
بـغـداد لم تـعــد مالئـمـة لـلـسـكن 
وحتــديــدا فـي جــانب الــرصــافــة
عـــلى اجلـــانب الـــشـــرقي لـــنـــهــر
ـــتــحـــدث بــاسم دجـــلــة.وأرجع ا
االسـباب الوزارة حـميـد الـنايف 
سـاحات اخلضراء إلى (تراجع ا
الـتي بـاتت مــهـددة بـالـتـصـحـر)
واضـاف ان (مـواجـهـة الـتـصـحـر
يــــكـــون عـــبـــر زراعـــة األحـــزمـــة
اخلـــضــراء الـــذي بــحـــاجــة إلى
مــبــالغ طـائــلــة وبــرنـامـج وطـني

وستراتيجية واضحة). 
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جنح فريق جراحي متخصص في مستشفى اجلملة العصبية
فـي انقاذ حياة شاب اصيب بطـلق ناري نتيجة الرمي ببغداد 
تسـبب بنـزيف وكـسر في عـظـمة اجلـمـجمـة. وقال العـشوائـي 
سـتشـفى سمـير حـميـد الدلفـي  في بيـان اطلعـت عليه مديـر ا
اسـتـقـبـلت الـشخص ـسـتـشفى  (الزمـان) امس ان (طـوارى ا
وهو مـصاب بـطلق ناري صـاب البـالغ من العـمر 26 عامـا  ا
حيث اجـريت له عمليـة طارئة من قبل جراء الرمي الـعشوائي 
فريق طبي  بـرئاسة االختصـاص اوس سعد يسـانده الطبيب
ـير وزميـلته ايام عـلي الى جانب مالك الـتخدير قيم سالم  ا
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ـعـماري مـنحت جـامـعة كـردسـتان ا
واالديب خـــســــرو اجلـــاف شــــهـــادة
الـدكــتــوراه الــفــخــريــة.وقـال رئــيس
مـجلس امنـاء اجلامعـة البروفـيسور
شـيـرزاد الـنـجـار لـ(الـزمان) امس ان
(مـجـلس اجلـامـعـة قـرر مـنح اجلـاف
شـــهــادة الــدكــتــوراه الـــفــخــريــة في
اخــتــصــاص الـعــلــوم االجــتـمــاعــيـة
تـــقـــديـــرا لـــعـــطــــائه واجنـــازاته في
الــتـــألـــيـف والــبـــحـث). واضــاف ان
قبل (اجلـامعة سـتقـيم يوم االثنـ ا
ايـار اجلاري مراسم منح الشهادة 9
ــيــ بـــحــضـــور حــشــد من االكـــاد
). واجلـاف ـثــقــفــ والــبــاحــثــ وا
شــاعــر وروائي ونــحــات وسـيــاسي
ولـــــد في مـــــديــــنـــــة ( كالر) كـــــردي 
ـحافظـة السلـيمانـية عام 1945 له
الـعديد من الكتب تنوعت ب الشعر
ـــــــقــــــــالـــــــة والــــــــبـــــــحـث األدبـي وا
ويـعـد من الرواد في اآلدب والـروايـة
ـعمـارية نصب الـكردي من أعـماله ا
الـشهـيد فـوق قمـة اجلبل في مـنطـقة
كـســنـزان عـلى طــريق كـويــسـنـجق-
أربـــيل ويــضم 360 قــبـــرا رمــزيــا..

وكل قـبـر يـرمـز أللف شـهـيـد. كـما 
ه عـام 2018 من قـبـل االحتاد تـكـر
الـعـام لالدبــاء والـكـتـاب في الـعـراق
بـــدرع الــــشـــاعـــر مــــحـــمــــد مـــهـــدي
اجلـواهــري وذلك تـثـمــيـنــا ألعـمـاله
ـتميـزة في مضـمار االدب والثـقافة ا
واحلـياة االجتمـاعية بجـلسة اقيمت
في بـيته في اربـيل بحـضور عدد من
ــثـقـفـ  الـشـخــصـيـات واالدبـاء وا
ـــنــــاســـبــــة صــــدور روايـــته وذلـك 
(الــشـــاعــر واالمـــيــرة) الـــتي حتــكي
سـيـرة حـياة الـشـاعـر (نـالي) وقـصة
ــدويــة الـتي ربــطــته بـســيـدة حـبّه ا
فــائـقــة اجلــمــال وشــاعـرة من ذوات

قام االجتماعي الرفيع. ا

عـــلي صــعــيــد اخــر كــرمت جــامــعــة
ديـلفورد األمريـكية اخلـاصة األستاذ
الــــدكـــــتـــــور فــــؤاد الـــــصــــبـــــاغ من
ـنحه درجة اجلـمهوريـة التونـسية 
الـدكـتـوراه الفـخـريـة في إخـتـصاص
الـعالقات الدولية و الـدبلوماسية و
قـال في بيان تلقته (الزمان) امس ان
هـنية ( هـذا التكـر يعـزز مكانـتي ا
كــبـاحـث إقــتــصـادي و دبــلــومــاسي
دولي حيث قضيت أكثر من  12سنة
في هـذا اجملال الـذي أعشـقه و كانت
لـي في هــــذا الـــصــــدد الـــعــــديـــد من
ـقـاالت الـصــحـفـيـة بـأرقي و أجـود ا
ـيـة و كـذلك باجملالت الـصـحف الـعا
الــدبــلــومــاســيـة الــتــابــعــة لـوزارات
ـمـلـكـة الـشـؤون اخلـارجــيـة مـنـهــا ا
الـعـربـيــة الـسـعـوديــة و دولـة مـصـر
الـــعــربــيـــة) مــوضـــحــا ان(جـــامــعــة
ديــلــفــورد تــفــتح فــرصــا حــقــيــقــيـة
ستمـر خاصة منـهم لكبار لـلتعلـيم ا
الــسـن من أجل مـــواصــلـــة الـــتــدرج
الـعـلـمي حـتي نـيل درجـة الـدكـتوراه
ــهــنــيـة أو الــبــحــثــيـة) مــتــمــنــيـا ا
ــوظـفي جـامـعـة الـدول (اإللـتـحـاق 
الـــــعـــــربـــــيـــــة عـــــلـى أرض الـــــواقع

بجمهورية مصر العربية).
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ـا يــتــســبب ذلك بــحـدوث ســوريــا 
زخم كبير) الفـتا الى ان (لدى العراق
تــــســـيــــر رحالت حـــول  33 طــــائـــرة 

ـكن تـسـيـيـر رحـاالت الـعـالم لـكن ال 
إلى ســـوريــــا بـــســــبب الـــعــــقـــوبـــات
ـفــروضـة عـلـيــهـا). وتـوقـفت رحالت ا

ـثلـة بـالـوزارة   ومالكات احلـكومـة 
اخلــطـوط اجلـويــة لـتــصـحــيح مـسـار
ــا يــتالءم مع إجــراءات أوضــاعــهــا 
احتاد األياتـا الدوليـة) مشيراً إلى ان
(الشـركـة تـطلع الى حتـسـ وحتديث
ــــا يــــتالءم أســــطــــولــــهــــا اجلــــوي 
ومـســتـوى الــتـطـورات احلــاصـلـة في
ي) مـؤكدا ان (هذا أفق الطيـران العا
الــتـغـيــيـر سـيـكــسب الـنــاقل الـوطـني
ثـالً باخلـطـوط اجلويـة  رفع الـعلم
فوق أجنحـة طائرها األخـضر ويحقق
التـاثيـر اإليجـابي في مكـانته الـدولية
ـواطن ويتيح  الـفرصة لـلتحـليق با
ـسـافـرين األجـانب إلى الـعـراقـيــ وا
إي جـهـة في الـعـالم). وأكـدت الـوزارة
أن الـــعـــراق ال يــســـيـــر رحالت عـــبــر
ـا اخلـطـوط اجلـويـة إلى سـوريـا وا
تــقـتــصــر الـرحـالت عـلى ثـالث نـواقل
خــاصــة.وقــال الــشــبــلي في تــصــريح
ســابق إن (الــعــقــوبــات عــلـى ســوريـا
تـــمـــنع تـــســيـــيــر رحـالت من الـــنــاقل
الوطني إلى سـوريا) مبـينا ان (ثالث
شـــركـــات هي أور وأجـــنــحـــة الـــشــام
وفالي بـغداد هي من تـسـيـر الرحالت
فقط ولدى كل شركة طائرة واحدة أو
اثــنـتـان مــخـصــصـتـان لــلـرحالت إلى
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النـاقل الوطـني احلـكومي إلى سـوريا
مـنــذ الـعـام  2014 نـتــيـجــة الـظـروف
األمنـية التي تـمر بـها  وكـذلك بسبب
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اكدت شركة اخلـطوط اجلوية الـتابعة
لـوزارة الـنـقل أن رفع احلـظـر اجلوي
عـن الـــطـــائـــر األخـــضــــر اضـــحى في
مـراحـله الـنـهـائـيـة فـيـمـا اشـارت الى
انـــهـــا تــطـــلع فـي إجــراءات حتـــســ
ا يتالءم وحتديث أسطولها اجلوي 
مع مـستـوى الـتـطورات احلـاصـلة في

ي. أفق الطيران العا
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وقـالت بـيـان لـلشـركـة تـلـقـته (الـزمان)
ــتــابــعــة الــوزيــر نــاصـر امس انـه (
حــســ بـــنــدر الــشـــبــلي وبـــجــهــود
اسـتــثـنـائــيـة بـذلـتــهـا إدارة ومالكـات
الشركـة  قدمنـا إجابات مـهنيـة بشأن
االلتزام بـالقوانـ واإلجراءات الفـنية
ـسار واللـوجسـتـية بـغيـة تصـحيح ا
راهـنة على كـفاءة مـعايـير اجلودة وا
في األداء الـــتي مـــكــنـت الــشـــركــة من
احلـصـول عـلـى شـهـادة األيـاتـا  الـتي
وجبـها رفع  احلـظر اجلوي سيـتم  
بــعــد إيــقـاف عن اخلــطــوط اجلــويــة 
دة رحالتها نحو محيط أوربا خالل ا
ــاضـيــة). وقـدم مــديـر عــام الـشــركـة ا
عـبـاس عمـران الـزبـيـدي أمـام االحتاد
ـــســاعي األوربـي (رؤيــة مـــتــكــامـــلــة 
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.في االرتفـاع الـباهظ بـأسـعار الـتـأم
ـوانئ أعــلـنـت شـركــة ا غــضـون ذلك 
اســتـمــرار الــعـمل بــرفع الــغـوارق من
ستوى الداخلي ياه العراقية على ا ا
تحدث بأسم ياه اإلقليمية. وقال ا وا
ـار الــصـافــيـفي تــصـريح الــشـركــة أ
امس إن (مالكــات الـشـركــة مـســتـمـرة
برفع الـغوارق على مـستـوى الداخلي
مثـل شط العـرب وخـور الزبـيـر وخور
ناطق القريبة منها فضالً عبدالله وا

ياه االقليمية). عن ا
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واضـــاف ان (عــمـــلــيـــة إزالــة الـــقــطع
الـغـارقة تـتم أمـا عن طـريق جتـزئـتـها
أو رفــعــهـا بــشــكل كــامل) مـبــيــنـا ان
(جــمـيـع االجـراءات تــسـيــر بـشــكـلــهـا
الـطـبـيـعي والـعـمل جـارٍ عـلى إزالــــــة
ــيـــاه الـــعــراقـــيــة كـل الــعـــوائق فـي ا
الـــداخـــلـــيــة واخلـــارجـــيـــة).  وكــانت
الـــشــركـــة قـــد افــادت في وقـت ســابق
بــرفـع أغــلب الــغـــوارق الــتي تــعــوق
الحــة الـبـحــريـة فـيــمـا أشـارت الى ا
وجــود بـعض الــغــوارق الـتي يــجـري
العمـل على إزالتـها الـتي تشوه مـنظر
ـديـنـة وتــأثـر في الـبـيـئـة الـسـمـكـيـة ا

والبحرية. u»¡∫ طائرة تابعة للخطوط العراقية في األجواء األوربية √

عـنية فيـما اكـدت أنهـا خاطـبت اجلهـات ا
لـوضع ضــوابط بـشـأن وقـوف مــركـبـاتـهم
أثــنــاء الــتـبــضع من األســواق ومــراجــعـة
ـرور الــدوائــر احلــكــومــيــة.وقــال مــديــر ا
الـلـواء طـارق إسـمـاعـيل (خـاطـبـنـا العـمل
ـعــاق إجـازة ــنح ا ــعــنـيــة  واجلــهـات ا
الــسـوق مع اســتـحــصـال مــوافـقــة دخـول
ـــســــتــــوردة بـــطــــلب مــــنـــهم ــــركـــبــــة ا ا
وتـســجـيــلــهـا) مــؤكــدا ان (الـتــعــلـيــمـات
السابـقة اخلاصـة بإصدار إجـازة السوق
ــعــاق أن يــســتــورد كــانـت تــوجب عــلى ا
ــركــبــة وعــلى ضــوئـهــا يــتم االخــتــبـار ا
لــلـــحــصــول عــلى إجــازة ســوق أمــا اآلن
فـالــعـمــلــيـة ســتـصــبح مــعـكــوســة حـيث
ــعـاق إجـازة خــاطـبـنــا بـأن يـســتـحـصل ا
ركـبة) واضاف ان سوق ومن ثم يجـلب ا
ـعــاقـ يـواجــهـون مـشــكـلـة في (مــعـظم ا
ركبات منـها نوع العوق مواقع تسجـيل ا
ـركـبة ومـخـاطـبتـنـا تـهـدف حلل هذه مع ا
اإلشــــكــــالــــيـــة) ولــــفت الـى انه ( ابالغ
وإعـداد مطالعات مديرية شـؤون الشرطة 
لــلـوزارة مـن أجل وضع ضــوابط لــوقـوف
ـعــاقــ اثــنـاء تــبــضـعــهم من مــركــبــات ا

االسواق ومراجعة الدوائر احلكومية).

أدنـى) ومـــضى الـى الـــقـــول ان (نــــســـبـــة
ـدراس االبـتـدائـيـة الـتـحـاق األطــفـال في ا
ــــــئـــــــة).  من جـــــــهــــــة وصل الى 95 بـــــــا
أحـــصت وزارة الــعـــمل والــشــؤون اخــرى
منوحة االجتماعية  عددَ إجازات العمل ا
ــاضي واجلــاري. وقــال خالل الــعـــامــ ا
هـني مـديـر عـام دائـرة الـعـمل والـتدريـب ا
في الوزارة رائد جبـار باهض في تصريح
امس إن (عددَ العـمال األجـانب في العراق
الذين منحـتهم الوزارة إجازات عمل خالل
ــاضي واحلــالي بــلغ  30 ألف الــعــامـ ا

عامل تقريباً).
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واشـار الى ان (هـنـاك تــنـسـيـقـاً عـالـيـاً مع
حملاسبة دائرة اإلقامة في وزارة الداخلية 
اخملــالــفــ لــشــروط اإلقــامــة مـن الــعــمـال
األجـانب وإحــالـتــهم الى مـحــاكم الـعـمل)
وتـابع ان (الـرسوم الـتي تـسـتـحـصل على
تصريح العمل لـلعمالة األجـنبية تبلغ 250
ألف ديــنـار فـقط ) واســتـطـرد بــالـقـول ان
(دائرة االقامة تستقطع ايضاً مبالغ أخرى
من الــعــمــال الـوافــدين). الـى ذلك كــشـفت
رور العامة عن تعليمات جديدة مديرية ا
لتسهـيل حصول إجـازة السوق للـمعاق

إعادة النظر في السياسات السكانية التي
تـغيرات صدرت منـذ اعوام  لكن بـسبب ا
الــتي شــهــدهــا الـعــراق والــعـالـم نـتــيــجـة
بـــات من الـــضــروري جــائـــحـــة كـــورونـــا 
مراجعـة السيـاسات السـكانيـة) مؤكدا ان
(عمالـة األطفـال هي حالة مـتذبذبـة وتكون
حسب الظـروف االقتصـادية التي تـمر بها
الـبالد) وتـابع ان (هــنـاك مـؤشـرات تـؤكـد
ان االعـوام ما قـبل  2020 شـهـدت تـراجـعاً
في معدالت في عمالـة األطفال فقد وصلت
ـئــة كـحـد في عــمـوم الــبالد الى اثــنـ بــا
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افادت وزارة الـتخـطيط بـانخـفاض نـسبة
عمـالـة األطفـال  وارتفـاع نـسبـة االلتـحاق
ـتـحـدث ـئــة. وقـال ا ـدارس الى  95 بـا بـا
بـاسم الـوزارة عـبـد الـزهـرة الـهنـداوي في
بـــيـــان اطــعـــلت عــلـــيه (الـــزمــان) امس أن
ـعـنـيـة لرسم (الـوزارة بـوصفـاهـا اجلـهة ا
ــدى تـعــمل عـلى الــسـيــاسـيــات بـعــيـدة ا
إعـــادة الـــنــظـــر بـــالـــوثـــيــقـــة الـــوطـــنـــيــة
بالسياسات السكانية) واضاف ان (هناك
جلنـة مشـكلـة برئـاسة الـوزير  تعـمل على
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صادف أن كـنا ضمن وفـد اعالمي رسمي لزيـارة أمريكا ومـؤسساتـها اإلعالمية
ـهــمـة في عـام 2012.. وكـان في مــنـهـاج زيــارتـنــا وبـرنـامــجـنـا ان نــزور مـركـز ا
احلريـات الصحفية في نـيويورك. . وعند الزيـارة التي وضع لها برنامج لالطالع
ركز والتي ركز واحلـوار مع إدارة ا واحلوار. . االطـالع على اقسام ومـفاصل ا

نتشرين في ارجائه.  ساعدين ا تتكون من مدير وأربعة أعضاء عدا ا
ـكن ان اشير الـيه بهذا احلوار هـو لقاء اإلدارة واحلـوار معها. . مع ان اهم ما 
كثيراً من احملطات استوقفتني ألنها تلفت االنتباه فعالً ولم نطلع عليها سابقاً. . 
ـركـز كـلـمـة تـرحـيـبـيـة بـوفـدنـا الـذي جـلس تـراتـبـياً عنـد بـدء احلـوار وجه مـديـر ا
ـنـصب الوظـيفـي وليس وفق تـصنـيف مـهني او صـحفي). . مع (حسب الـقدم وا
ـبـنى بـان ان الــتـوصـيـات والـتـوجـيـهـات كـانت قـد سـبـقـت الـلـقـاء وقـبل دخـولـنـا ا
داخـالت. . ليس احلـديث سـيـكـون لـرئـيس وفدنـا فـقط عـلى ان نـتـرك الـنـقـاش وا

للحرص على الوقت بل الستثماره بعد الزيارة للتنزه والتبضع. . !!.
دير صاحب الشعر األبيض وذي السبع عاماً. . وهو كان اجلـميع يتوقع ان ا
ـركـز وبطـوالته ومـنـجزاته مـخـتص بـالشـؤون الـقـانونـيـة لألعالم سـيتـحـدث عن ا
ـفـروضـة على وعـدد قـضايـا الـدفـاع عن الصـحـفـي بـاحملـاكم او الـتعـويـضات ا
الـصحـفـي او الـناشـرين اوعالقـته (السـيئـة) بـالسـلطـة واألحـزاب اوقلـة التـمويل

وارتفاع كلف الضرائب والتأم و.. و.. و..
لكنه فاجأنا بقوله: 

مبروك لـكم إقرار قانون احلقـوق الصحفية. . الـذي سيؤمن حرية التـعبير وحرية
قراطية في العراق. . !! العمل وانتعاش الد

كما انه استذكر شهداء الصحافة العراقية ح قال: 
يؤسـفني فعالً سقوط هذا العدد من (الضحايا) في العراق وهو ما يعادل نصف

 . . عدد (ضحايا) العالم من الصحفي
فاجأة ان احد أعضاء وفدنا (تندر) بالقول: فاجأة. . بل ا لم تكن تلك ا

ا هو قانون بعثي. . !! ثلنا وا ان هذا القانون ال 
تصـوروا. . حجم (الذكاء) الذي يحمله عضو وفدنا وهو يتحدث عن قانون جديد
وضع خالل هـذه األعـوام (بـعد 2003)  ولـيسـت له عالقه بـالنـظـام الـسابق ال من
قـريب وال من بـعـيـد. . واالهم ان من يـتـحـدث ويـناقـش يريـد الـتـهـنـئـة وفـرح بـهذا

النجاح واالنتصار للحرية.. 
امـا حـ أشار الـى شهـداء الـصحـافـة واسفه عـلى سـقوطـهم بـاحلرب واالقـتـتال

الطائفي فان ذات الشخص من الوفد . . علق بالقول:
ا يعملون سواق واداري واعماالً أخرى. . !! . . ا هؤالء ليسوا صحفي

ي عندهـا لم نتمكن من السـيطرة على انفـعاالتنا وان كنا في مـركز احلريات العا
ـا ان تخطيـنا رئيس الوفد وان كنـا في نيويورك وان كـنا ضمن وفد رسمي. . ر
سـتـوجه لـنـا عـقوبـة ابـسـطـهـا (الـطـرد مـــــــــن الـوظـيـفـة رسـميـا. .) ألني مـوظف

حكومي.
وقف بأعلى صـوت يسمع من به صمم ان هؤالء شـهداء الصحافة واجهـنا هذا ا
وهم من ضـحـى بـحــيـاته من اجل الــكـلــمـة ونــقل احلـقــيـقــة ال انت من (تـدعي) و

واجهة عند الشدائد. .  يدان. . وبعيداً عن ساحة ا (تنظر) بعيداً عن ا
هم شهـداؤنا. . ونـحن نـفتـخـر بهم. . هم رمـزنا ونـقـتدي بـهم . . هم من مـهد لـنا
طريق إقـرار احلق. . وهم من عـبد لـنـا جادة االعـتراف بـاحلـقوق والـقـوان نـحو

وقف. احلرية وحرية التعبير والرأي وا
ثل هذا (الـنموذج) نقـول ان للحـرية ضريـبة. . وإلقرار قـانون حقوق ثل هـؤالء و
الصحـفييـــــــن ضـريبة. . واالعتـراف باحلقوق واحلـريات الصحـفية لهـا ضريبة
ايضـاً. . ولضمان قانـونها البد من ان تكـون هناك تضحـيات. . الشهداء اول من
قـدمـهـا والـشـهـداء اول من خط لـهـا قـاعـدة االعـتـراف بـقـانـون احلـقـوق
الصـحفية وقانون احلرية الصحفية. . وقانون احترام الصحفي

ساس بعمله وبحياته وبخطه وخطابه.. وعدم ا
      قانـون احلرية الصـحفية الـعراقية قـد سار بطريق وجادة
احلـقـيـقـة عبـدتـهـا دمـاء الـشـهداء وانـارتـهـا نـفـوسـهم ودمـائهم

وارواحهم الطاهرة.    
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ـشكلة فـردية خاصة في حديث اي مـواطن هناك معـاناة جمـاعية كبـيرة.ال وجود 
باالنـسان الـعراقي.اي شـخص يتـحدث فـهو لـسان حـال اجلميـع الن اخلدمات ال

تقدم الحد.
اذا قال مـواطن ان القـطاع الـصحي سيء فـهو يـتحـدث نيـابة عن الـناس ذلك الن

شكلة نفسها. اجلميع يعانون من ا
واذا قال رجل كبير في السن انه بال راتب فهو يتحدث عن كثيرين بال روالتب.
واذا انتـقدت احـدى السـيدات وزارة الـكهـرباء ورداءة سـاعات الـتجـهيـز فان هذه

السيدة تنقل معاناة كل من يتعرض حلرارة الصيف التي ال تطاق.
شكلة. واذا ذكر احد الشباب صفقات الفساد فهو ينقل معاناتنا من هذه ا

ـشــاكل يــتـخــلص مــنــهـا الــســيـاســيـون بــاخــتـصــار:الــعـراق كــله صــنــدوق من ا
انيون واصحاب النفوذ. والبر

أمـا النـسـبة لـلعـدد االكـبر فـهـو يواجه ظـلمـا اجـتمـاعـيا كـبيـرا.وال وجـود لشـكوى
واحدة تخص انسانا واحدا.

ان مـشـكلـة الـفرد في بـلـدي هي مشـكـلة اجملـمـوع.ونـحن لسـنـا في مجـتـمع الغى
الـفـوارق,ومـنح الـنـاس قـدرة عـلى الـتـاقـلم واالمل.انـنـا نـكـافح لـنـحـصل عـلى اقل

القليل,وهناك من ال يجد شيئا.
تشرد في ا يتـصرف الغربي باسلوب آخر يختلف عن مـشاكلنا.مثال يعيش ا ر
اوربا في شـاحنته لكـنه ال يشكو من انعـدام حس العدالة لـدى حكومته.ويأمل انه
سـيـجـد فرصـة لـلـتغـيـر.الـغـربي ال يصـرخ وال يـشق مالبـسه وال يـغـضب.انه ح
يتـحدث عن مـشـكلـته االقتـصاديـة يـجد من يـستـمع اليه,ومن
يتعاطف معه.ان شكوى الغربي مليئة بالكرامة,اما ما نشكو
منه نـحن فـبعـيـد عن اي كرامـة.بـكلـمـة ادق مشـكلـة الـغربي
فردية,ومشـاكلنا اجتمـاعية معقدة جـدا وتشمل الناس على

وجه العموم.

يلعبونها ويخسرون كلفة احللويات التي يأكلها الفريقان الرابح و اخلاسر.
ـنافس لـيـرون و يرى ـهـلة الـتي حـددها مـقـتـدى الصـدر لـلفـريق ا قـريبـا تـنـتهي ا
امكانـية تشكيلهم لـلحكومة بعد ان اخـلوا بنصاب مجلس الـنواب مانعا تياره من

التصريح وهي مهلة علق عليها االطار بأنها ال تقيده.
ا ان احد حبس واحـد او ر حـبسـ ال  احلالـة تشبه لـعبـة احمليبس لـكنـها 
تلك مـحبسا خـرزته مع الفريق الثـاني فأن قال فاگـود الفريق " جيبه الفـريق 
من هـااليـد" ظـهر مـحـبـوس مـنقـوص الـشـكل وكذلـك اذا سحب الـفـاگـود اخلرزة

ا العراك. فقط بال محبس سيصار للتخوين و ر
مـحـبس ام مـحـبسـان ام مـحـبس وخـرزة مـقـسـومان بـ الـفـريـقـ هـذا امـر مهم
معرفـته لكن تعطيل جلسة انـتخاب رئيس اجلمهورية جرى تـسويقها للناس على
ـهـلة االربـع يـوما والزال ان االطار فـگد احملـبس واسـترجـعه فـردها الـصدر 

حبس ام محبس بال خرزة. الفريق االخر حائرا ب اظهار ان اللعبة 
البد- عـلى مـا تعـودنا- ان يـبـقى احملبس واحـدا و ان يـبيت بـيد
مـن يجـدد او يـسـتـبدل الـرئـاسـتـ او ان يأخـذه فـاگـود الـفريق

. االخر ليستبدل رئيسا من الرئيس احلالي
القـضية ان اكلي الـزالبية و البـقالوة يعلمـان ان ثمن احللوى

دفعها العراقيون و يدفعونها و سيدفعون.
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حـوادث سـير مـروريـة غـير مـسـبوقـة خالل عـطـلة الـعـيد سـجـلت بغـداد واحملـافظـات 
ركبات سائقي ا رور العامـة في اكثر من مناسبة التي عـادة ما حتذر منها مديرية ا
فـرطـة وعدم اسـتخـدام الهـاتف الـنقـال عنـد القـيادة مع بـتـوخي احلذر من الـسرعـة ا
االنتبـاه خالل السيـر على الطـرق والتقـاطعات الرئـيسة فـيما اعـلنت محـافظة أربيل

جناح خطتها اخلاصة بالعيد.
وذكــرت احملــافــظـة في بــيــان تــلــقـته
(الــزمـان) امس ان (اخلــطــة األمـنــيـة
اخلاصة بـالعيـد في احملافظـة نفذت
كــمـا مــخـطـط لـهــا و تـســجـيل 33
رورية دعوى) واضاف ان (اخلطة ا
ركبات ونتيجـة عدم التزام سـائقي ا
سجلت  10 حوادث نتج بالتعليمات 
( عنها  13جريحاً ومصرع شخص
 وتــابع انه (عــلـى مــســتــوى الــدفـاع
ـــدني فـــإن جـــمـــيع الـــفــرق كـــانت ا
ـسـجـلـة فـقط بـالـواجب واحلـوادث ا
6حاالت حريق تـمت السيـطرة علـيها
 وال توجـد خـسـائر بـاألرواح) الفـتا
الى ان (احملافـظة استـقبـلت اكثر من
 138ســائــحــاً خالل عــطـلــة الــعــيـد).
وأفــاد مـصــدر أمـنـي بـوقــوع حـادث
ســيـر عــلى طـريـق سـريع ابــو غـريب

باجتاه الغزالية السريع.
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وقـــال إن (حـــادثـــا وقع عـــلى طـــريق
سـريع ابــو غـريب بـاجتــاه الـغـزالـيـة
الـسـريع بـعـد تـصـادم ثـمان عـجالت
بشـاحنـة نـوع تريـلة حـمل) وأضاف
ان (احلادث تسبب بتضرر  12 عجلة
مع تسـجيل أربـعة إصابـات طفـيفة).
مــصـرع اكــد شــهــود عــيــان  بــدوره 
منـتسبـ اثنـ في وزارة الداخـلية
بــحـــادث ســيــر عــلى ســريع مــحــمــد
القـاسم. وقال الشـهود إن (شـخص
منـسـوبان الى آمـريـة حفـظ القـانون

لـقـيا مـصـرعـيـهـما بـعـدمـا اصـطدمت
بـدراجـتـهـمـا عـجـلـة نـوع كـيـا حـمل)
مـــؤكـــدين ان (احلـــادث حـــصل عـــلى
سـريع مـحـمـد الـقـاسم أسـفل اجلـسر
ـالـيـة) واشـاروا الـقـريب من وزارة ا
ـركـبـة الى انه ( اعـتـقــال صـاحب ا
وإيــداعه الــتــوقــيف ونــقل جــثــامـ

ــنـــتـــســـبــ إلـى الــطـب الــعـــدلي). ا
ـدني حـريـقاً وأخـمدت فـرق الـدفاع ا
أنـــدلـع في صـــهـــريـج أصـــطـــدمت به
عـجـلـة عـلى طـريق اخلـالص كـركـوك.
وذكــر بــيــان ان (مــفــارز مــركــز دفــاع
أنــقــذت شــخــصـ مــدني اخلــالـص 
وأخــمــدت حــريق أنــدلـع بــعــجــلــتـ
األولى صهـريج نوع سـكانـيا مـحمل
ادة الـنـفط األسـود سـعة 3600 لـتر
والــثــانــيــة تــويــوتــا صــالــون  بــعـد
تصـادمهـمـا على الـطريق الـرابط ب

اخلـالص وكـركــوك في حـادث سـيـر)
ـــفـــرزة تـــمــــكـــنت من وأضــــاف ان (ا
الـــســيــطـــرة عــلى احلـــادث وإخــمــاد
نـدلعـة بكـل مهـنيـة وبوقت النـيـران ا
صـاب قيـاسي قصـير بـعد إخـراج ا
ـــســتــشـــفى لــتـــلــقي ونــقــلـــهم إلى ا
أفــاد مــصــدر الــعالج). وفي ذي قــار 
طــبـي في دائــرة صــحــة احملــافــظــة 
ـــقــيـــمــ ــصـــرع أحـــد األطــبـــاء ا
الــبــارزيـن في مــســتــشــفى احلــســ
التعـليـمي بحادث سـير وسط مـدينة
صـدر ان (الطـبيب النـاصريـة.وقـال ا

ــقــيم االقــدم حــســ اخلــالــدي من ا
لقي مصرعه أهالي قضاء قـلعة سكـر
بحـادث سـير اثـنـاء التـحاقـه بالـعمل
في مــسـتـشـفى احلــسـ الـتــعـلـيـمي

وسط مدينة الناصرية.
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مـؤكـدا ان (اخلـالـدي تـوفي مـبـاشـرة
بــعـد انــقالب عــجـلــته عــلى الــطـريق
الرابط ب الناصـرية والشطرة و

نـــقل جـــثـــمــانـه إلى الـــطب الـــعــدلي
إلكـمـال االجـراءات الــقـانـونـيـة لـهـا).
ولــقي طـفـلــ مـصــرعـهـمــا واصـابـة
اثـر سقوط مـركبة تقل عشرة اخرين 
 14طـــــفـالً من اعــــــلى اجلــــــســـــر في
مــحـــافــظــة الــبــصــرة. وقــال ثــان إن
(حادث سير وقع ب مـركبة نوع كيا
سـيراتـو صـالـون بـيضـاء الـلـون تقل
ومـركــبـة  14طــفالً وتــقـودهــا إمــرأة 

أخرى نوع نيسان صالون على جسر
االمام علي في احملافظة) مشيرا الى
ـركـبة ان (احلـادث أدى الى سـقـوط ا
ـا الــســيــراتــو من أعــلـى اجلــســر 
أســفــر عن مـصــرع طــفـلــ واصــابـة
عــــشـــرة اخـــرين بـــجـــروح خـــطـــرة).
وهــزت فــاجــعــة غــرق ســتــة اطــفــال
ــحـافــظـة اهــالي قــضـاء الــفـلــوجـة 
االنــبـار. وقــال مـصــدر إن (طـفــلـة من

منطقة الـنعيميـة بالقضاء غرقت في
نـهـر الـفـرات لــيـقـفـز بـعـد ذلك بـعض
االطـــفـــال في مــحـــاولـــة النــقـــاذهــا)
مشيرا الى ان (الطـفلة فارقت احلياة
مع اثـن من اخـوتـها وثالثـة اطـفال
اخــرين حــاولــوا انــقــاذهــا) مــؤكــدا
(انتشـال جميع جـثام األطـفال بعد
بـــحث مـــطــول وجـــرى نـــقــلـــهم إلى

ستشفى). ا

رافق السياحية في أربيل o∫ أحد ا d
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بـاشـرت مـخـازن وزارة الـتـجـارة في بـغـداد واحملـافـظـات 
بـتسلم مفردات الـسلة الغذائيـة للدفعة الـرابعة.وقال الوزير
عالء اجلــبـوري في بـيــان اطـلـعت عـلــيه (الـزمـان) امس ان
ـواد الغـذائيـة في بغداد (مـخازن الـشركـة العـامة لتـجارة ا
باشرت بتسلم مفردات السلة الغذائية للدفعة واحملـافظات 
قـرر اطالق هذه الـدفعة في  الـرابعـة) واضاف انه (من ا
الـعــاشـر من شـهـر ايــار اجلـاري اجلـاري بـعــد اسـتـكـمـال
االجـراءات االداريـة والـفـنيـة لـلـخـطـة التـسـويـقـيـة للـتـجـهـيز
ـنـاطق) ـنـاطـق االكـثـر فـقـرا وتـتـبـعـهـا بـقـيـة ا وبـدءا من ا
بـعد واد الـغـذائـيـة للـقـطع  وتـابع انه (سـيـتم دعـوة وكالء ا
االنـتـهـاء من الـعـمل). كـمـا كـشـفت الـوزارة  عـن إجراءات
ـركبـات في الـعـراق.وقال حـكـومـية جـديـدة لـدعم صنـاعـة ا
كـانـت تـعـمل عـلى بـيــان إن (الـشـركـة الــعـامـة لـلــسـيـارات 
ركبات احلديثة إال أنه بعد  2003حصل تغيير اسـتيراد ا
ــا أدى الى بــســبب كـــثــرة شــركــات الــقــطــاع اخلــاص 
انـحـسار دورهـا الى الـتنـسـيق مع معـهـا) مؤكـدا ان (هذه
الـشركة أصبـحت تمارس اعمـالها كحـال عشرات شركات
الــقـطــاع اخلــاص) وتـابع ان (تــمـويـل الـشــركـة ذاتي وال
يـوجـد أي دعم حـكـومي لـها) ولـفت الى ان (هـذه الـشـركة
تـواجه مشاكل كثيرة وحتتـاج الى اتخاذ اجراءات سريعة
كي تــعـيـد نـشـاطــهـا االقـتـصــادي) ومـضى الى الـقـول ان
ـشاريع (هـنـاك تـوجهـا لـزيـادة اموال الـشـركـة وادخالـهـا 

ركبات). استثمارية تتعلق بانواع حديثة من ا
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عـــلــقت وزارة الــنــفط عــلى قــرار أوبك
بـشـأن اإلبـقاء عـلى سـتراتـيـجيـتـها من
بــرغم الـــتــحــديــات الــتي دون تـــغــيــر 
تــواجه األسـواق الـنـفـطـيـة.وقـال وكـيل
الـــوزارة حـــامــد يـــونس الـــذي تــرأس
اجلــــانب الـــعـــراقـي في اجـــتـــمـــاعـــات
مــــنـــظـــمـــتي أوبـك بالس والـــلـــجـــنـــة
راقبـة االنتاج في بيان امس الـوزارية 
ان (االجــتـمـاعـات خــلـصت الى االبـقـاء
ـقررة سـابقاً عـلى مـستـويات االنـتاج ا
ـضي في خـطة اوبك مـن دون تغـيّر وا
بـالس نــحــو الـــزيــادات الــتـــدريــجــيــة
وحـسب اجلدول الزمني لالستراتيجية
ـاضي الـتي الــتي  اقـرارهـا الــعـام ا
تهدف الى حتقيق التوازن ب العرض
والـطـلب وحسب مـقـتضـيات وحـاجات
ية الـتي تواجه الـسوق الـنفـطيـة العـا
حتــــــديـــــات عـــــديـــــدة تــــــؤثـــــر عـــــلى
اســــتــــقـــرارهــــا). من جــــانــــبه اوضح
ـتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن ا
ــــنـــظـــمـــة واجلـــهـــات الـــبـــحـــثـــيـــة (ا
ــراقــبـة والــتــخــصــصــيـة  ســتــقــوم 
ية خالل تـطورات السوق النفطية العا
ـقـبـلة وذلك مـن خالل اعداد ـرحـلـة ا ا
الـــتـــقــاريـــر الـــفــنـــيـــة والــتـــوصـــيــات
لـالجــتـــمــاعــات الـــوزاريــة حـــيث يــتم
الــتــعـاطـي الـواقــعي مع الــسـوق وفق
ـا ــنـتــجــ و ــتــغـيــرات من قــبل ا ا
يـــــؤدي الى مـــــزيــــد من االســـــتــــقــــرار

طلوب). والتوازن ا
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 الفـــتــا الى ان (ســتــراتــيــجــيــة اوبك 
عدل  432ألف تـتضمن زيـادة اإلنتاج 
ـقـبل). بــرمـيل يـومـيــا خالل حـزيـران ا
وارتــفـعت أســعـار الــنـفط في مــسـتـهل
ــــعـــامالت اآلســـيــــويـــة  مـــواصـــلـــة ا
مـكـاسـبـهـا مـن اجلـلـسـة الـسـابـقـة بـعد
اقـتراح االحتاد األوربي فـرض عقوبات
جـديدة عـلى روسيا تـشمل حظـر النفط
الــــــــروسـي فـي غــــــــضــــــــون ســــــــتـــــــة

أشـهـر.وارتـفـعـت الـعـقـود اآلجـلـة خلام
بــرنت  22ســـنــتــاً إلى  110.36دوالرات
لـلـبـرمـيل بـيـنمـا زادت الـعـقـود اآلجـلة
خلـام غرب تـكسـاس الوسيط  15سـنتاً
إلى  107.96دوالرات لــــلـــبـــرمـــيل.وزاد
اخلـامـان بأكـثر من  5دوالرات لـلبـرميل
ــاضي.ويــحــتــاج االقــتـراح األربــعــاء ا
فوضية األوربية الـذي أعلنته رئيسة ا
أورســــــوال فـــــون ديــــــر الين إلـى (دعم
بــاإلجــمـاع من دول الــتـكــتل لـتــفـعــيـله
يــشــمل اخلــفض الــتــدريــجي لـورادات
اخلـام الروسيـة في غضون سـتة أشهر
ومـنتجات الـتكرير بـحلول نهـاية العام
كــمــا يـــقــتــرح حــظـــر جــمــيع اجلـــاري
خـدمـات الشـحن والـسمـسـرة والتـأم
والـتمويل التي تقدمها شركات االحتاد
األوربـي لـــنــــقل الــــنــــفط الــــروسي في

غضون شهر).
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 لــكن يـتــعـ عــلى االحتـاد األوربي أن
يــجــد بــدائـل بــيــنـمــا تــرتــفـع أســعـار
الــطـاقـة إذ يـســتـورد نـحـو  3.5مالي
بـرميل من النـفط ومنتـجاته من روسيا
يــــومـــيـــا فـــضال عن اعـــتـــمـــاده عـــلى
إمـــدادات الـــغـــاز الــروســـيـــة.بـــحــسب
خـــبـــراء.وعـــبـــرت دول شـــرق االحتـــاد
األوربـي عن الـقـلق من أن حـظـر الـنـفط
الــروسـي لن يــتــرك لــهــا وقــتــا كــافــيـا
لـلـتـكـيف مـع الـوضع. وكـان مـبـعـوثون
ـتـوقع أن فـي أوبك قـد اكـدوا إنه (من ا
تــتــفق اجملـمــوعـة عــلى زيـادة اإلنــتـاج
ــقـدار  432ألـف بـرمـيل يــومـيـا خالل
حـــزيـــران في الـــتــزام بـــخـــطط زيــادة
اإلنـتـاج الـشـهـري تـدريـجـيـا). من جـهة
ــســتـشــار االقــتــصـادي تــوقع ا اخــرى
لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن
تــتـجـاوز إيــرادات الـعـراق  150مــلـيـار
دوالر خـالل الــــــعـــــام اجلــــــاري.وقـــــال
تـصريح امس إن (قراءة صـندوق النقد
الــــدولي وتـــوقـــعـه بـــحـــصـــول قـــفـــزة
بــإيـرادات الـعـراق الـعـامـة خالل الـعـام
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ـتـابـعـة في زمن تـراجــعت فـيه الـقـراءة الـواعـيــة الى حَـدٍّ بـعـيـد وانـكــفـأت فـيه ا
الدقـيقة لالصدارات اجلديدة ومـا يكتبه أعالم الفكـر والثقافة واألدب في شتى

الشؤون  حتى تنَدر بعضُهم فقال :
ؤلف يكتبون ألنفسهم ..!! انّ الكُتّاب وا
غير انَّ األمر ليس بهذه الدرجة القاتمة 

ُبالَغِ بـها .. ما نـشهده من ويكـفينـا للتـدليل على بـطالن تلك األقـوال التهـويليـة ا
ـوسوي –حـفظه ي األديب الرسـالي االسـتاذ الـسيـد مـحسن ا الـباحث األكـاد
الـــله  –حـــيث دأب عـــلى احتـــافــنـــا بـــخالصـــات وافـــيــة عن قـــراءاته الـــواعـــيــة
ـا كلـل وبال ملل وهـو دون شك من أبـرز الروّاد في لالصـدارات اجلديـدة دو

ضمار. هذا ا
وقد حـظيت مـنه ( مـوسوعـة العـراق اجلديـد ) التـي سلّـطنـا فيـها األضـواء على

تضاريس الوجع العراقي باهتمام خاص .
وأسلـوبه العَذْب شـيّق جميل  تـوافيك عـباراته الرشـيقة وكـلماته األنـيقة بِـسِحْرٍ

أخّاذ يجعلك حريصا على االستمرار في قراءة ما كتب .
وقد كتب  –حفظه الله  –عن كـتابنا ( أطياف وأوصاف ) مـقالةً ضافية أظهرت
قدرته الـفائقة في التفاعل مع الـفكر التنويري الـساعي الى التغيير واحلريص

أشد احلرص على تقو السلوك وتهذيب األخالق .
ـنال قـدورنـا أنْ نُـوفيَـه حَقَّهُ فـتـلك غـايـة صعـبـة ا وليـس 
غــيـر أنــنـا البُــدَّ أنْ نُـزجي الــيه الـشــكـر اجلــزيل والــثـنـاء
اجلـميل  ضـارعـ الـيه سبـحـانه أنْ يـكأله بعـ رعـايته

وعنايته وأنْ يسبغ عليه كل ألوان التوفيق 
انه سميع الدعاء قريب مجيب .
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ــــتــــوارثــــة اجملــــريــــات ال تــــعــــالج مــــعـــــضالت الــــعــــراق ا
إعيدوا هم خـلق هويـة عراقـية واحـدة موحـدة ا تـراكمـة وا
ضرورة تعزيز بناء النظام السياسي وفق معطيات الواقع
ــوارد والـثــروات لـلــشـعب والــتـوزيع ــواطـنــة وعـائــديـة ا ا

العادل وهي مهمة احتادية حصرا مع مكافحة الفساد.
االعتراف بالفشل بداية.

رور رقم واحد ركبات تستخدم طريق ا o ∫ ا d
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ان (جلـــنــة الـــزراعـــة في ســايـــلــو
بعقوبـة عقدت  اجتمـاعا بحضور
رئيس االحتاد احملـلي للجـمعيات
الـفالحــيـة الــتـعــاونـيــة في ديـالى
ومـــديــر زراعــة بــعــقــوبــة ومــديــر
ثل احملافظة الرقابة التجارية و
ومـديـر سـايـلــو بـعـقـوبـة والـكـادر
الـــتــابع الى ســايـــلــو بــعــقــوبــة).

االحتـــاد احملـــلي لـــلـــجـــمـــعـــيــات
الفالحية في ديالى في ديالى رعد
مغـامس التـميـمي  لــ(الزمان) ان
(ديـالى تـواجه مـصـاعب جـمة في
ملف اجلفاف الذي بدء يتفاقم في
اكثر من  20 منـطقـة داخل ديالى
بـــالــــوقت الــــراهن) مـــبــــيـــنـــا أن
(صعوبات كبيرة تواجه الفالح
في سـقي مـا تـبـقـى من الـبـسـات
باالضافة الى انخفاض في تام
ميـاه الشرب). واضـاف التـميمي
ان ( ديـالى بــحـاجـة الى اكـثـر من
ـواجـهة  100 مـلـيار ديـنـار فورا 
ازمــة اجلــفــاف مـن خالل تــمــويل
مشـاريع تسـهم في نـقل ميـاه نهر
دجـلـة عــبـر مـسـارات طــويـلـة الى
انهـر وجداول رئـيسـية لـلتـخفيف
من وطأة اجلفاف خـاصة مشروع
انـــبــوب "دجـــلــة- نـــاظم تــقـــســيم
ــيـاه الـصـــــدور" الـذي ســيـؤمن ا
ألكــثــر من مـــلــيــون نــســـمــة عــلى
االقـل).  واشــــــــــار الـى أن  (مــــــــــا
خـصـصـته احلـكـومـة من اموال ال
يـتـنـاسب مع الـكـارثـة في ديـالى)
مؤكدا (ضرورة تشكيل جلنة عليا
بالغ إلدارة ازمة اجلفاف ورصد ا
شـاريع التي الـضروريـة للـبدء بـا

تسهم في جتاوز االزمة). 
وفي سيـاق متـصل قال الـتمـيمي

مـســتـشـار مــحـافظ ديــالى خـضـر
الــعــبــيــدي لــ(الــزمــان) ان (ازمـة
اجلــــــــفـــــــاف في ديــــــــالى حـــــــادة
وســـتــؤدي الى عـــواقب وخـــيــمــة
ـــئــة من تــضـــرب قـــرابــة  70 بـــا
ـا تخـلق مأساة في منـاطقـها ور
هـالك مــــســــاحــــات كـــــبــــيــــرة من
البسات وحركة نزوح قاسية اذا
لم تكن هـناك حـلول سريـعة الزمة
اجلـــفـــاف الـــطــاحـــنـــة). واضــاف
العـبيدي ان (مـا خصص من قبل
احلـكـومـة لـدعم ازمـة اجلـفاف في
ديـالى في جلـسـة مجـلس الوزراء
االخيـرة وقدره  5 ملـيارات ديـنار
ال تــــفـي احلــــاجــــة مــــؤكــــدا بــــان
احملافظة بحاجة الى  130 مليار
ديـنار في اقل تـقـدير من اجل دعم
مـشـروعـ في ان واحـد االول مـد
خط نــاقل بـطـول 100كم من نـهـر
دجـلـة الى تـقـسـيم نـاظم الـصدور
ياه في  5انهر االورائي لتوزيع ا
تــغـــذي مــدن رئــيــســيــة والــثــاني
اعـــادة تـــاهــــيل مـــشــــروع اســـفل
ـضــخـاته الــعـمالقـة). اخلــالص 
ـشـروع واشـار الى انه (بدون ا
ستـكون االوضاع صـعبة وقـاسية
وهـي من ســـــتـــــؤدي الـى جتــــاوز

ازمة اجلفاف باقل اخلسائر).
وفـي ســـيــــاق آخــــر قـــال  رئــــيس
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اعــلـنت نــاحـيـة قــزانـيــة الـتــابـعـة
لــقــضـــاء بــلـــدروز في مــحـــافــظــة
ديالى بان سيول جارفة غمرت 5
وديــان حـدوديــة  فـيــمـا اكـدت ان
ـيـاه الـســيـول سـتــنـعش خــزين ا
اجلــوفــيـــة. وقــال مــديـــر نــاحــيــة
قزانية  مازن  اكرم لــ(الزمان) ان
(ســـيــول جــارفــة بـــدأت تــغــمــر 5
وديــان حــدوديـــة شــرقي قــزانــيــة
ابـرزهـا ترلـسـاق ومـويـلح وحران
قــادمــة من احلــدود الــعــراقــيــة –
االيــرانـيـة بـســبب غـزارة االمـطـار

اضي). خالل االسبوع ا
واضــاف اكــرم ان (خـلــيــة االزمـة
احملـلـيـة تـراقب الـوضع عن كـثب
مـؤكـدا بـان الـسـيـول لم تـقطع اي
طــريق بــري حــتى االن ولم تــصل
الى مـــحــيط الــقـــرى احلــدوديــة 
الفتا  بان اعالن حالـــــة الطوار
مــســتــبــعــد حــالــيــا الن االوضــاع
حتت الــــســــيـــــطــــرة حــــتى االن).
واشار الى ان (السيـول ستنعش
يـاه اجلـوفيـة في مـناطق خـزين ا
احلـــــدود وتـــــســـــهم فـي تـــــامــــ
حــــصـص لــــســـقـي الــــبــــســــاتـــ
الـزراعــيـة الــقـريــبـة من مــسـارات
الـــوديــــان احلـــدوديــــة وخـــاصـــة
تـرلــســاق). ومن جــانب آخــر قـال

الزراعي احلـالي).ودعا الـتمـيمي
الى  (االلـــتـــزام بـــالــتـــعـــلـــيـــمــات
اخلاصـة بعـمليـة التـسويق سواء
في سـايـلـو بـعــقـوبـة او في بـقـيـة
مــــنــــافــــذ االســــتـالم االخــــرى في
احملـــافــــظـــة من اجل ان تـــســـيـــر
الـعمـليـة بانـسيـابيـة عالـية خـدمة

للجميع). 

واضـــاف الــتـــمــيــمـي ان (جلــنــة
الـتـسـويق عـقـدت اجـتـمـاع ايـضا
بـخــصـوص عــمـلــيـة الـتــسـويق 
حــــيث  حتـــديـــد الــــعـــاشـــر من
ــقــبل   2022 مــوعــدا الــشــهـــر ا
الفــتـتــاح الـســايـلــو والسـتــقـبـال
وتــسـويق مـحـصـول احلـنـطـة من
ــزارعــ لــلــمــوسم الــفالحــ وا
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اليخـفي عـلى احد ان بـريطـانيـا ذات ماضـي استـعمـاري مقـيت وفاقت كل دول
العالم في فرض سيطرتها على اجزاء واسعة من الكرة االرضية فكانت تسمى
االمبـراطوريـة التى التـغيب عـنهـا الشـمس وتكـاد تكـون الدولـة الوحيـدة التى لم
يـطـأهــا مـحـتل او غـازي هـذة الـدولــة الـتى حتـيط بـهـا الــبـحـار من كل اجلـهـات

فرضت
عـلـيـهـا هـذة احلقـيـقـيـة اجلـغـرافـية فـي بنـاء اقـوى قـوة بـحـريـة في الـعـالم فـكان
اسطـولها يـجوب مشـارق األرض ومغاربـها احتـلت الكثـير من بلـدان العالم في
افريـقا واسيـا وشبه اجلـزيزة الهـندية وامـتصت خيـراتها من مـواد اولية وذهب
وفضـة وبـترول وكل شي ثـمـ وانشـأت مـستـعـمراتـها وفـرضت انـتدابـهـا على
ـئـة من مـسـاحـة الـكـرة االرضـيـة الـدولـة اخلـاضـعـة لـهـا وسـيـطـرت عـلى 24 بـا
انيا في وكانـت تمارس دور شرطـي العالم ومع دخـول القرن الـعشرين بـدأت ا
ية األولى فضعفت كثيرا منـافسة بريطانيا وهو ماكان احد اسباب احلرب العا
ـستـعـمرات ـيـة الـثانـيـة احـتلت الـيـابـان كل ا فـي هذة احلـرب وفي احلـرب الـعا
البـريطانية في جنـوب شرق آسيا ورغم ان بريطـانيا وحلفائـها قد انتصروا في
ـية الـثـانيـة اال ان االضرار الـتى حلـقت بهـيبـة واقتـصـاد بريـطانـيا احلرب الـعا
ي اسـتـقلت كل ادى انكـمـاش هذة االمـبـراطـورية وبـفـعل حـركات الـتـحـرر العـا
الـبـلـدان الـتى كـانت حتت االحـتالل الـبـريـطاني وتـراجـعت قـوتـهـا لـصـالح قوى
ـتـحـدة األمـريـكـيــة واالحتـاد الـسـوفـيـتي الـسـابق ـيـة اخـرى هـي الـواليـات ا عـا
وتـخـلـت عن مـنـاطق نـفـوذهـا في اغـلب دول الـعــالم لـصـالح امـريـكـا ومع نـهـايه
احلرب الـباردة بانهيار االحتاد السوفيـتي ونشوة االنتصار التى سادت الغرب
ـي خصوصـا بعد شهـد العا اخذت بـريطانـيا تـفكر بـجديـة بالعـودة بقوة الـى ا
ـانيـا التـى ترى فـيهـا بريـطانـيا عـدوهـا ومنـافسـها االول في اوربـا لذا توحـيد ا
تـحـدة األمريـكـية اسـتـمرت الـشـراكة االسـتـراتيـجـية بـ بـريطـانـيا والـواليـات ا
وخاضـوا حروبا عديـدة معا كـاحلرب على العـراق وافغانسـتان وكذالك احلرب
فـردها يـة  على االرهـاب وبـسبب عـدم قدرة امـريكـا علـى إدارة الشـؤون العـا
وبسـبب اخـفاق وفـشل الـسيـاسـة االمريـكـية فـي عدة مـنـاطق في العـالم مـنحت
ي من اجـل استـمرار ـارسة دورهـا الـعا امريـكـا بشـكل سـري بريـطـانيـا في 
ية مـنافسة كالص وروسيا الهـيمنة األمريكية على الـعالم ومنع ظهور قوى عا
ي على نحو نـاعم وهي صاحبة اخلبرة لذا اخـذت بريطانيا بـالقيام بالـدور العا

الـكبيرة في بذر شـقوق التفرقـة وصنع احلروب ب الدول وداخل
ـسـتـهـدفـة لـذا فـأنـهـا مـوجـودة في كـل االحداث الـشـعوب ا
ية واالقـليميـة وبكل قوة ولكن بـشكل غير تـغيرات العـا وا
عـلـني ويــتـحـرك رجـالـهـا بـسـريـة تـامـة حلـسم الـكـثـيـر من
ــلـــفــات فــهـل تــعــود بــبـــريــطــانـــيــا من جــديـــد وتــصــبح ا
االمـبراطـوريـة الـتى التـغـيب عـنـهـا الـشـمس بـعـد ان غابت

عنها عقود من الزمن.
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اجلـاري تنصب على إجمالي اإليرادات
الـعامة النفطـية وغير النفـطية للموازنة
ا الـعامـة) ولفت الـى ان (الصـندوق ر
قــدر مـتــوسط الـصــادرات الـيــومـيـة من
الــنـفط اخلـام بـواقع  3.4مـاليـ برمـيل
ــتــوسط ســعـر ســنـوي 104 يــومــيـاً و
ـصـدر من الـنفط أو دوالرات لـلـبـرمـيل ا
اكـثر مع إيـرادات غير نـفطـية ال تقل عن
 10 - 8مــلـيـارات دوالر) مـسـتـدركـا (إذا

مــا أضــيـفت إيــرادات إقـلــيم كـردســتـان
فـيــمـكن إلجــمـالي الــنـفــطـيــة واألخـرى 
اإليـــرادات االحتــاديــة أن تــتــعــدى 150
مـلـيـار دوالر بـكل يـسر في نـهـايـة الـعام
اجلـاري). وكـان صـنـدوق الـنـقـد الدولي
قـــد تـــوقع في وقت ســـابق أن يـــحــقق
الـعـراق قـفزة في إيـراداته الـعـامة خالل
الـعام اجلاري بعد ارتفاع أسعار النفط
تــصل إلى  149مــلــيــار دوالر وبـنــســبـة

ـئة عن الـعام تـغيـير سـنوي تـبلغ  73بـا
ـــــاضي. وحــــدد صــــالح (اجتــــاهــــ ا
ـتـحـصـلة مـن زيادة لـصـرف الـنـفـقـات ا
ايــرادات الـنــفط جـراء ارتـفــاع أسـعـاره
واألولـــويــة ســتــكـــون لــثالثــة ــيــاً  عـــا
لـتـقـويـة االنــفـاق الـتـشـغـيـلي مــجـاالت 
ـــشـــكـالت الـــفـــقــر صـــوب الـــتـــصـــدي 
والسـيـما من خالل والـطـبقـات الـفقـيرة 
دعـم برامج الـرعايـة االجـتمـاعـية لـتضم

فـي صفوفـها شـرائح اكثر فـقرا لـتندمج
فـي برنامج الرعاية االجـتماعية اضافة
الـى تــوســيع بــرنــامـج عــمل الــبــطــاقــة
الــتــمــويــنـيــة ودعم مــنــتــجي احلــبـوب
الغـــراض األمـن الـــغــذائـي) مـــؤكــدا ان
(االجتـاه االخر سـيتم فيـه التحـول نحو
ــدرة لـلـدخل ــشـاريع االســتـثـمــاريـة ا ا
ـشغـلة لـلعـمل بحـزم انتـاجيـة ضمن وا

دفعات استثمارية قوية).

ŸUL∫ وزير النفط خالل اجتماع افتراضي مع اوبك «
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ـشاريـع التي تـنـفـذهـا  و االتـفاق لـتـحـديـد ا
عـلى أن كل مشروع طاقـته التصميـمية اكثر من
 16الف مــتــر مــكــعب بــالــيـوم يــعــد مــشــروعـا
سـتراتيـجيا تـنفذه الـوزارة وما دون هذا الرقم
تـنفـذه احملافظـات ضمن تنـمية األقـاليم ونفس
أكدت ـاء).بدورهـا  ـشاريع ا االتـفـاق بالـنسـبة 
األمـانـة الـعـامـة جملـلس الـوزراء حتـقيـق نسب
شاريع الـتي تشرف عليها إجنـاز متقدمة في ا
مع عـدم تسجـيل أي تلكـؤ أو توقف فـيها. وقال
ـتـحـدث بأسـمـها حـيـدر في تـصريح امس إنه ا
(تـنـفيـذاً للـخـطة احلـكومـية وتـوجـيهـات رئيس
ـشـاريع الـتي تـشرف مـجـلس الـوزراء حـققت ا
ـوجب قـرارات ُـكـلـفـة بـهـا  عـلـيــهـا األمـانـة  ا
مــجــلس الـوزراء نــسب إجنــاز مــتـقــدمــة عـلى
أرض الـــواقع ولـم تـــســـجل أيـــة تـــلـــكــؤات أو
ـتــابـعـات الــدوريـة من قـبل تــوقـفـات بــفـضل ا
ـشـكــلـة) وتـابع ان الــلـجـان والــفـرق الـفــنـيــة ا
ـوذجـيـة ضـمن (مـشــروع إنـشـاء الف مـدرسـة 
ــدارس تــواصل ـــشــروع الــوطــنـي لــبــنـــاء ا ا
ـنـفـذتـان لـلـمـشروع الـشـركـتـان الـصـيـنـيـتـان ا
ـوضـوعة فـقد مـراحل الـعمـل بحـسب اخلـطة ا
بـاشــرت بـنـصب مـواقع الـعــمل وتـسـيـيج قـطع
األراضـي وحفر األساسـات) مؤكدا ان (مشروع
طـريق الـدورة  يوسـفيـة وصلت نـسبـة اإلجناز
ــقــرر إجنـازه ــئـة حــيث من ا فــيه إلى  73بــا
بــحـسب الــتـوقـيــتـات الــزمـنـيــة) ولـفت الى ان
شـاريع ماء الـنجف الـكوفة نـفذة  (الـشركـات ا
ـدرسـية ومـشـروع مـعاجلـة اجملـاري واألبـنيـة ا
ـتلكئة إضافة إلى مـشاريع مجاري الديوانية ا
ــســتــشـفـى األسـتــرالي ومــلــعب الــســنــبـلــة وا
ـتـلـكـئـة فـيـهـا اسـتـأنـفت ـدرسـيـة ا واألبـنـيـة ا
الـعـمل بـها بـعـد عـقد سـلـسـلة مـن االجتـمـاعات
ـيدانيـة لها) واسـتطرد بـالقول ان والـزيارات ا
( مـشـروع معـاجلـة مـلوحـة حـوض نهـر الـفرات
عاجلة ظاهرة وصل إلـى نسب إجناز متقدمـة 
مـلوحة نهر الـفرات ضمن محافـظات الديوانية

ثنى وذي قار). وا

تـابعة في  قـال مديـر عام دائـرة التـخطـيط وا
الـوزارة ســمـيـر إبـراهـيم في تـصـريح امس إن
(مـشــاريع الـصـرف الـصـحي واجملـاري تـواجه
حيث تـتـطلب مـبـالغ مالـية مـشـكالت التـمـويل 
كــبـيـرة لــلـتـنــفـيـذ تــتـراوح بـ  200الى 400
مـليار عن كل مـشروع) مبيـنا ان (مدة التـنفيذ
قـد تصل الى ثالثة ـشاريع الـصرف الـصحي 
ـواطــنـ اعــوام وهـذا ســيــؤثـر عــلى حـركــة ا

وشبكة الطرق.
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وهــنـــاك مــحــافـــظــات أجنــزت مــجـــمــوعــة من
ــشـاريـع عن طـريق تــنـمــيــة اإلقـلــيم ولـديــنـا ا
مــحـافــظـات أخـرى ســجـلت نــسـبــا مـتــدنـيـة)
واشـار الى ان (نـسـبـة اخملـدومـ في مـشاريع
ـئـة من عدد الـسـكان في ـاء تصل الى  75بـا ا
احملــافــظــات لـكــنــهـا فـي اجملـاري اقـل من هـذا
بــكــثــيــر) وتــابع ان ( 34مــشــروعــا لــلــصــرف
الـصحي ما زالت حتت التنفيذ  اجنز منها 10
مشاريع بالكامل) ولفت الى ان (الوزارة اتفقت
مع احملـافـظات ضـمن مدونـة لنـقل الصالحـيات
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احــالت وزارة اإلعـمــار واإلسـكــان والـبــلـديـات
ـرور الـسريع الـعـامـة مشـروع تـأهيل طـريق ا
الـــواقع بــ قـــضــاءي أبـي غــريب رقـم واحــد 
لـلتـنفـيذ وبـتمـويل من قرض الـبنك والـرمادي 
الـــدولـي. وقـــالت الـــوزارة فـي بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـزمان) امس انه (تـمت إحالـة تنـفيـذ مشروع
متد رور السـريع رقم واحد  ا تـأهيل طريق ا
من قـضـاء ابي غريب بـاجتـاه مديـنة الـرمادي
بـتـمـويل من قرض الـبـنك الـدولي) واشار الى
يـتـضـمن قـشط وقـلع ـشـروع  ان (الـعــمل في ا
ــتــضــررة وإعــادة فــرش طــبــقــات ــنــاطـق ا ا
االسـفلت احملسنة بـالبوليميـر ومعاجلة احلفر
ـطـبات وإصالح الـقـناطـر وتـأهيل اجلـسور وا
والـتقـاطعـات واستبـدال مفـاصل التـمدد فـيها
فـضالً عن إصالح وتـأهيل االسـيجـة بأنـواعها
يتضمن وتـأثيث الطريق) واضاف ان (العمل 
إعـادة تأهيل محطات االستـراحة وتنفيذ خطة
رورية ـراقبة البيئية واالجتماعية واالدارة ا ا
هنية). من جانبه وتدابير السالمة واخملاطر ا
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احملـلــيـة وفـروع الـهـجـرة هـنـاك) وتـابع ان (هـذه
رسـومة إلعادة اخلـطوة تـعد استـمرارا باخلـطة ا
الـنـازحـ طـوعـاً وإنهـاء مـعـانـاتـهم). في تـطور 
تــعـتــزم الـوزارة إغـالق مـخــيـمــات مـتــجـاوزة في
تحدث باسم الوزارة علي مـحافظة األنبار.وقـال ا
جـيـهـانكـيـر في تصـريح امس ان (الـوزارة شـكلت
ـتجاوزة جلـنة خـاصة من اجل اغالق اخملـيمات ا
فـي االنبار الـتي حتـوي نحو  220 عـائلـة نازحة
وقــد اجـرت زيــارة الى احملــافـظــة واجـتــمـعت مع
ــلف حــيث تــقع هـذه الــقــادة االمــنـيــ بــشــأن ا
اخملـيـمــات في مـنـطـقـة الـعـامـريـة جـنـوبي قـضـاء
الـفلـوجة) وأوضح جـيهـانكيـر ان (غالـبيـة سكان
اخملــيم هم مـن اهـالي االنــبــار نــزحـوا بــعــد عـام
2014  بـعـضـهم يـرفـضـون الـعـودة الى مـنـاطـقـهم
بـسـبب االوضـاع االمـنيـة في مـا يـفـضل الـبعض
اآلخــر الــبـقــاء في اخملــيـمــات بـســبب عــدم عـودة
اخلـدمات الى مـناطـقهم) وأشـار الى (إعطـاء تلك
الـعـوائل فـرصـة الختـيـار مـنـطقـة داخل احملـافـظة
لـينتقلوا اليها في حال عدم رغبتهم بالعودة الى

مناطقهم األصلية). 
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ـهــجـريـن وكـالــة عـثــمـان رعى وزيــر الــهـجــرة وا
ي برنامجـا لتأهيل وتدريب نـفسي للنساء الـغا

النازحات.  
ي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس أن وقـال الـغـا
حافظة نيـنوى نظم بالتنسيق مع (فـرع الوزارة 
نظمات  برنامجاً تدريبياً للدعم النفسي احـدى ا
والـسـمـعي والبـصـري والـتطـبـيـقي مـتضـمـنا 39
فقرة  ضمن مدة زمنية قوامها  30يوما لتحس
احلـالـة الـنفـسـيـة لـلنـسـاء ولـتعـزيـز قـدرتـهن على
الـتكيف مع اجملـتمع والتـقليل مـن العنف) واشار
الـى ان (البرنـامج شمل  20امرأة و 20فـتاة أخرى
من أعـمار مـختلـفة). وأعلـنت الوزارة  إعادة 129
نـازحـاً من مـخيـمـات نيـنـوى إلى مـناطـقـهم. وذكر
ي يواصـل متـابعـة إعادة األسر الـبيـان ان (الغـا
الـنـازحـة الى مـنـاطـقـهم األصـلـيـة) واشار الى ان
أشــــرف عــــلى عـــودة  129نــــازحـــاً من (الــــوزيـــر 
مــخـيــمـات احملـافــظـة إلى مــنـاطــقـهم في نــيـنـوى
واألنــــــبــــــار وصالح الــــــدين بــــــواقع  33أســــــرة
وبــالـتــنـســيق مع الــقـوات األمــنـيــة واحلـكــومـات
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طـلوبة لكل االصل ان يقـود الدستور والـقانون السـياسة ويرسم طـريق احللول ا
مـوضوع ويـلـتـزم السـيـاسـيون بـالـتطـبـيق الـكامـل الحكـامـهمـا النـهم أسـاساً هم
الذين وضعوا الدستور وشرعوا القوان لكن االمر في العراق يختلف حيث ان
ا الـسـيـاسـة هي الـتي تـقـود الـدسـتـور وهي الـتي تـطـبق مـا تـراه من احـكامـه و

يتوافق مع مصاحلها. 
لذلك فـان تقـد رؤية قـانـونيـة للـواقع والوضع احلـالي في الـعراق البـد ان يتـأثر
ـتلـكه مـن وسائل ـا تُبـيـنه قـوة هـذا الـطـرف او ذاك ومـا  بـالـواقع الـسـيـاسي و
القوة والـتأثير بـحيث ينسـحب ويتراجع الـدستور والقانـون ويقف منـتظراً اتفاق

واد واالحكام.  وتوافق الساسة قبل انفاذ ا
وجـود في الـعراق هـو جـمود سـياسي عـلـيه فان الـتـوصيف الـصـحيح لـلـوضع ا
وعجز الـطبـقة الـسياسـية عن ايـجاد احلل وسـلوك الطـرق القـانونيـة والدسـتورية
للـوصول اليه الن العـناد السياسـي لبعض السـياسي او اغلـبهم والسعي وراء
كـاسب هو ما اوصل الـعراق الى مـا هو علـيه فنحن لـسنا في فـراغ دستوري ا
ـصطلحـ يفترضان ان او قانـوني الن التعريف او الـتوصيف القـانوني لهذين ا
القـانون والـدستـور غيـر مـوجود او عـاجز في تـقد احلل حلـاالت قد ظـهرت وال

يستطيع معاجلتها.  
ان الـقــاضي ســواء في الـقــضــاء ( الـعــادي او الـدســتــوري او االداري) عـنــدمـا
تُعـرض علـيه دعوى او واقـعة يـجب ان يطـبق الدسـتور والـقانـون وال يستـطيع ان
ـتـنع عـن اصـدر احلـكم بــحـجـة انـه ال يـوجـد نص قــانـوني النه يــكـون مـقــتـرفـاً
ـرافـعـات ـادة ( (29من قـانــون ا ـة عـدم احـقــاق احلق حـسـبـمــا تـقـرره ا جلــر
ـعنوية دنية عـلى جميع االشـخاص الطبـيعية وا العراقـي (تسري والية احملـاكم ا
ـنازعات اال ما اسـتثنى بنص ا في ذلك احلـكومة وتخـتص بالفـصل في كافة ا
ادة()( 30ال يجـوز اليـة محـكـمة ان تـمـتنع عن احلـكم بـحجـة غـموض خـاص) وا
ـتـنعـا عن احـقاق احلق القـانـون او فقـدان الـنص او نقـصه واال عـد الـقاضي 
شروع عن اصدار احلكم امتناعا عن احقاق احلق).  ويعد ايضا التاخر غير ا
وجود هو جمود وعجز سياسي للطبقة السياسية منذ عام 2003 عليه فالواقع ا
حتى يـومنـا هذا والذي اوجـد لديـنا حـكومـة تصـريف اعمـال يومـية بـصالحيات
  ومجلس نواب بصالحيات كاملة تنفيذية محدودة لكنها بالواقع حكومة كاملة!

لكنها مُعطله! ورئيس جمهورية منتهية واليته لكنها مُمدة !. 
وجـود في العـراق ال ينـطبق عـليـه أي دستور علـيه فالـواقع ا
او قانـون النه ببـساطة ( الـدولة الـقانـونية تـتطـلب ان يكون
كل شئ يسـير فيها حسب الدسـتور والقانون لكن الواقع
فـي الــعــراق يـــبــ أنه أبـــعــد مـــا يــكــون عـن أي دســتــور

وقانون). 
{ قاضي ومدعي عام
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(أ ف ب) - تـشن الـشـرطة { اسرائـيل
اإلسرائـيليـة منـذ فجـر اجلمعـة عمـلية
بـحث بـعـد هـجـوم أودى بـحـياة ثـالثة
أشــخــاص في إلــعــاد بــالــقــرب من تل
أبــيـب في يــوم إحــيـــاء ذكــرى إنــشــاء
الدولة العبرية.ودعت الشرطة السكان
إلى تقد مـعلومـات عن مكان اخـتباء
هـاجـمـ ونشـرت صـورتي واسمي ا
فلسـطيـني قـالت إنهمـا من جن في
الضفة الغربية وتشتبه في أنهما نفذا
الـهـجـوم الــذي أسـفـر أيـضـا عن جـرح
أربعة أشـخاص بـينهم ثالثـة في حالة
اخلـطر كـمـا ذكـرت جـمعـيـة االسـعاف
اإلسرائـيـليـة.وقالت الـشـرطة في بـيان
إنهـا تـقوم "بـالـتعـاون مع جـهاز األمن
العـام ووحـدات خاصـة أخـرى بنـشاط
مـكـثف في مـنـطـقـة إلـعـاد مـنـذ الـلـيـلـة
ـاضيـة مـستـخـدمـة جمـيع الـوسائل ا
تاحة لها من أجل القاء القبض على ا

." اثن من سكان منطقة جن
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وقـالت إن الـفـلـسـطـيـنـيـ هـمـا أسـعد
يـوسف الـرفاعي ( 19عـامـا) وصبـحي
عمـاد أبو شـقير ( 20عامـا) من سكان
قرية رمـانة في مـحافظـة جن بـشمال
سعف الضفـة الغـربية احملـتلة.وقـال ا
ألـون ريـزكـان إن "مــوقع الـهـجـوم كـان
مـعـقـدا ?''مـوضــحـا أنه شـاهــد رجـلًـا
يبـلغ من العـمر  40عامـا ميـتا بـالقرب
من دوار ورجال آخـر فـاقـد الـوعي في
حديقة مجاورة قبل أن تعلن وفاته في
وقت الحق ورجال ثالثا بجانبه توفي
مـتــأثـرا بـجـروحه.وقـع الـهـجـوم وهـو
السـادس ضـد أهداف إسـرائيـلـية مـنذ
 22آذار/مارس في مدينة إلعاد التي
تــــقع وسط إســـرائـــيـل وتـــضم نـــحـــو
خـمسـ ألف نـسمـة بـينـهم عـدد كبـير
ـتـزمتـ بـالـقرب من تل من الـيهـود ا
أبيب.والـقتـلى الثالثـة في الهـجوم هم
يـونـتــان حـبـقـوق ( 44عـامـا) وبـوعـاز

غول ( 49عامـا) وهمـا من سكـان إلعاد
وأورين بن يفتاح ( 35عاما) من سكان
اللـد في الـوسط أيضًـا حـسب وسائل
إعالم إسرائيلية.أعلنت حركتا اجلهاد
اإلسالمي وحــمـاس الـفـلـســطـيـنـيـتـان
سـلحـتان أنـهمـا "تبـاركان (الـهجوم) ا
الـبـطـولي" من دون أن تـتـبـنـيـاه.ودان
رئـيس السـلطـة الـفلـسطـيـنيـة محـمود
" عـبـاس "مـقـتل مـدنـيـ إسـرائـيـلـيـ
دنـي الـفلسـطيـني مؤكـدا أن "قتل ا
ـزيد واإلسرائـيـلـي ال يـؤدي إال إلى ا
من تـدهــور األوضـاع في الــوقت الـذي
نــســـعى فــيـه جــمـــيــعـــا إلى حتـــقــيق
االســتـقــرار ومــنع الـتــصــعـيــد".وحـذّر
عـــبــاس من "اســـتــغـالل هــذا احلــادث
ـدان لـلـقـيـام بـاعـتداءات وردات فـعل ا
عــلى شــعـبــنـا الــفـلــسـطــيـنـي من قـبل
ستوطن وغيرهم" مدينا من جديد ا
ـتـواصـلـة بحق شـعـبـنا "االعـتداءات ا
ــسـيــحــيـة ومــقــدسـاته اإلسـالمـيــة وا
والــتي خــلــقت أجــواء الــتــوتــر وعـدم
االستقرار".وقال رئيس الوزراء بينيت
في بيان "خـرج أعداؤنـا للقـيام بحـملة
لقتل يهود أينمـا كانوا. إنهم يسعون
لــكـسـر روحــنـا ولــكـنـهـم سـيـفــشـلـون.
سنلقي الـقبض على اإلرهـابي وعلى
الــبــيــئــة الــداعـمــة لــهم وســيــدفــعـون
الـثـمن".وأصـدرت مـحـكـمة الـصـلح في
بــيــتــاح تـيــكــا أمــرًا بـحــظــر نــشـر أي
تـفـاصـيل عـن مـجـريـات الـتـحـقـيق في
مـلف هـجـوم الـعاد حـتى اخلـامس من
حـزيــران/يـونـيـو الــقـادم.وأعـلن وزيـر
الــدفــاع االســرائــيــلي بــيــني غــانــتس
إغالق قــطـاع غـزة والــضـفـة الــغـربـيـة
احملـــتــلــة حـــتى األحــد مـن أجل "مــنع
" إلـى هــذه األراضي هـــرب إرهــابـــيــ
الــفـلـســطـيـنــيـة.وبـذلـك يـرتـفع إلى 18
مــنـذ 22آذار/مــارس عــدد الـقــتــلى في
ـاثـلـة نـفذ عـدد مـنـهـا عرب هـجـمات 
إســرائــيــلــيــون بــيــنــمــا كــان مــنــفـذو

.وفي الـهـجـمات األخـرى فـلـسـطـيـنـي
أعـــقــاب الــهـــجــمــات شـــنت الــقــوات
اإلســرائـيـلــيـة ســلـسـلــة عـمــلـيـات في
الــضـفـة الــغـربـيــة احملـتــلـة وقُـتل 27
فلـسطـينـيا من بـينـهم عدد من مـنفذي
الـهـجـمــات مـنـذ ذلك احلـ بـرصـاص
اجلــــيـش اإلســــرائــــيــــلي.ودان وزيــــر
اخلـارجيـة األمـيـركي أنـتوني بـلـيـنكن
روع الـذي استـهدف رجاال "الهـجوم ا
ونـــســاء أبــريــاء ... بــيـــنــمــا حتــتــفل
إسـرائـيل بـعــيـد اسـتـقاللـهـا".وأكـد أن
ــتـحــدة تـقف "بــحـزم" إلى الــواليـات ا
.من جــانب حـلــفــائـهــا اإلسـرائــيـلــيـ
جهته قال مسـتشار األمن القومي في
الــبــيـت األبــيض جــيك ســالــيــفــان إن
ـتـحـدة "روّعـهـا" الـهـجـوم. الـواليـات ا
وأضـاف "كـمـا هـو احلـال دائـما نـقف
مع اسرائيل في مواجهـة هذا التهديد
االرهـابي".وقـال الــنـاطق بـاسم حـركـة
ــقـاومــة اإلسالمـيــة (حـمــاس) حـازم ا
قاسم إن هذه "العمليّة جزء من غضب
شعبـنا عـلى اعتـداءات االحتالل بحقّ
سجد قدّسات" مؤكدا أنّ "اقـتحام ا ا

رّ دون عقاب". كن أن  األقصى ال 
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ــــكـــــتب من جـــــهــــتـه رأى عــــضـــــو ا
الـســيـاسي حلـركــة اجلـهـاد اإلسالمي
مـــحـــمـــد حـــمـــيـــد (ابـــو احلـــسن) أن
"العـملـية الـبطـوليـة" في إلعـاد "جاءت
انتـصـاراً للـمـسجـد األقـصى".وأضاف
أن "تـــــــدنــــــــيس جــــــــيش االحــــــــتالل
ــسـتـوطــنـ لـلــمـسـجـد وعــصـابـات ا
األقصى هـو إعالن حـرب على الـشعب
الـفــلـسـطـيــني وجتـاوز لـكل احلـدود"
مؤكـدا أن "شعبـنا سـيواصل مـواجهة
االحــتالل وعـــدوانه".شــهــدت بــاحــات
سجـد األقصى منـذ منتـصف الشهر ا
ـاضي وبالـتـزامن مع شـهـر رمـضان ا
صـــدامـــات عــنـــيـــفـــة بـــ الـــشـــرطــة
اإلسرائيـلية ومتـظاهرين فـلسطـيني

عــلـى خــلــفــيــة زيــارة اإلســرائــيــلــيـ
سـجد وبيـنهـم مسـتوطـن لـباحـات ا
إذ يــنــظـر الــفــلـســطــيـنــيــون إلى هـذه
الـــــــــــزيـــــــــــارات عـــــــــــلـى أنـــــــــــهـــــــــــا
"اقــتــحــامــات".وأصــيب فـي صــدامـات
نيسـان/أبريل الـتي تزامـنت أيضا مع
عـيـد الفـصح الـيـهـودي أكـثر من 300
ـتظـاهريـن الفـلسـطـينـيـ بيـنهم من ا
مـسـلـمـون أجـانب وعـرب.وبـعد تـوقف
دام بـضـعة أيـام مـرتـبط بـنهـايـة شـهر
رمــضــان تـوجـه مـصــلــون يــهـود إلى

ـــوقع وتـــثـــيــر صالة الـــيـــهــود إلى ا
بعـضهم خـلسـة مخـاوف من التـشكيك
في هـذا الــوضع الـقـائـم.في األسـابـيع
األخيـرة عبرت احلـكومـة اإلسرائيـلية
مرات عدة أنـها ال تريـد تغيـير الوضع
الــــقـــائم .وواصـــلت إســــرائـــيل الـــتي
وقع فتحه تسيطر عـلى الدخول إلى ا
لـــلــيـــهــود اخلــمـــيس عــلـى الــرغم من
دعــوات من مـسـؤولــ فـلــسـطـيــنـيـ
ـــنـــطـــقـــة تـــخـــشى وقـــوع ودول فـي ا

اشتباكات جديدة.

ـيـة وشـبـكـة االنـتـرنت  وظـائف كـثـيـرة مـعـروضـة عـلـى الـصـحف الـعـا
أتصفحها سريعا عندما أتابع ما يجري حولنا من أحداث وتطورات 
حيث حتـتاج إلى شباب مفـعم بالطـاقة وأن يوقعوا عـلى عقد قانوني
يضـمن حـقهـم وحق من يعـطـيهم الـعـمل أن كـانت شركـة أو مـصنع أو

مكتب .
أبرز الـنقـاط التي يـجب أن يلـتزم بـها من يـريد الـعمل هـو دخول دورة
تدريـبية مكثفة  وهم ال يـهتمون بخبراتك الـسابقة وال الشهادات التي
تملـكها بتاتـا  وبعد إنتهاء الـدورة يبدأ عملك وتسـتلم راتبك الشهري

دون زيادة أو نقصان .
ـيا إال الغـريب باألمـر أن هـذا األسلـوب بـالعـمل بـات منـتشـرا جـدا عا
عنـدنا  فالـعمل عـندنا وأقـولها دون خـوف وتردد في القـطاع اخلاص
حتديـد على "الصداقات "  أو أن تـقبل راتب قليل في الـبداية وبعدها
تـتـقـدم خـطـوة تـلـو خـطـوة إال اإلمـام  أمـا الـوظـيـفـة احلـكومـيـة فـأرمي

أوراقك وأنتظر ما الذي يخبئه القدر لك ..!!
أنني أعرف مصانع ومعامل تربح أرباح فلكية  ولكن جتدها محتفظة
ـدة قـد تزيـد عن ثالثـة عـقـود  ومن يـفـترش وظـفـ لـديه  بـالـعـمـال وا
التـراب ويذهب خلـالقـه ال يجـلبـون غيـره لكي يـأخـذ عمـله  بل يعـطون
ـصنع أو عـمـله لـزميـله ويـحـمـلونه فـوق طـاقـة  وكأن الـعـمل في هـذا ا

عمل يعتبر من األسرار التي ال تعطى إال "للفئة الناجية". ا
كلـنا ندق ناقـوس اخلطر بـسبب األعداد اخملـيفة لـلعاطـل عن العمل 
ولـكي نـحطـم احلاجـز بـيـننـا وبـ الـعـاطلـ عـلـيـنا أن نـضـمن لـلـعاطل
فـرصـة تـدريب حـقـيـقـة لـيس هـذا فـحـسب بل مـقـابل مـادي لـلـتـدريب 
وبعـدها ضـامن قـانوني لـتوظـيـفه بعـد االنتـهاء  وإال كل

محاولتنا سوف تكون بال جدوى .

l ∫ شرطة واالسعاف بالقرب من محل احلادث قرب تل ابيب u

سـجـد األقـصى اخلـمـيس يوم بـاحـة ا
الـذكــرى الـرابـعــة والـسـبــعـ إلنـشـاء
اســرائـــيل حــسب الــتــقــو الــعــبــري
والـــذي تــزامن مع انـــتــهــاء احـــتــفــال
سلـم بعـيد الفطـر.وحسب الوضع ا
سـلـم ـكن لغـيـر ا الـقائم ضـمـنيـا 
ــسـجــد األقــصى أولى زيــارة بــاحــة ا
القبلت وثالث احلرم الشريف في
ــوقع الــذي يــسـمــيه الــيــهــود "جـبل ا
الــــهــــيــــكـل" لــــكن مـن دون أن يـــؤدوا
الـصالة فيـه.ويتـوجه عـدد مـتـزايد من

لندن
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ـغـفـل من عـنـدمـا تـضـاعفت اسـعـار الـنـفط اخلـام تـفـاءل الكـثـيـرين ومـنـهم بـعض ا
ـتـقاعـدين ذوي التـقـاعد الـذي بالـكـاد ان يسـد اجور ـطـحونه وا الـطـبقه الـوسطى وا
واطنـ حامل مولدة الكـهرباء بـهجوم كاسح من مـوظفي وزارة اإلتصـاالت لدور ا
ـعطل مـنذ ١٩ عام واحملـال على التـقاعد مـعهم قوائم عـجيبـه غريبه ألجـور الهاتف ا
ـئـات األلـوف من الـدنانـيـر وتـصل في بـعض احلـاالت الى مـايـقـارب مـلـيـون ديـنار
بلغ حوالي ات  وقد شاهدت احدى الـقوائم عن سنة ٢٠١١ و كأجور هـاتف ومكا
ـلــكـون هــاتف ولم يـكــلـمــوا احـد ولم يــكـلـمــهم احـد بل ان ٢٠٠ الف ديـنــار وهم ال
ن يتخلف عن الدفع! صاحب الرقم متـوفي منذ فتره طويله ومرفق به تـهديد ووعيد 
ـكن تـصديق ذلك والـله انـهـا نكـتـة القـرن احلـادي والـعشـرين هل هـذا مـعقـول هل 
ات او تـاريـخهـا .وتكـتـمل هذه والـعجـيب الـغريـب أنه التوجـد اي تـفصـيالت  لـلمـكـا
ـتـلك هـاتف ارضي بل انه وفي ـركـز الـذي نـظم هـذه الــقـوائم ال  الـكـومـيـديـا بـأن ا
حالـة اإلسـتفـسار حـدد رقـماً جـواالً ( مـوبايل )  هل رأيـتم في الـعالم اجـمع أغرب
بـكيه  إنـنا نوجه هـذه الكـلمه لرئـيس اجلمـهوريه ورئيس ضحـكه ا من هذه الـنكـته ا
الوزراء ورئيس مجـلس النواب والنـواب جميعـاًوقد نصل الى محـكمة العـدل الدولية
او أجلامعه ألعـربيه ولكننا نخشى جداً من ان نفتح باباً للضحك الذي قد يؤثر على

سمعة بلدنا احلبيب
مع حتياتنا للعبقري الذي أخترع 

بكي ضحك ا قلب ا هذا ا
ركز الذي يرسل قوائم غير قانـونيه يعلم جيداً بانه ال آحد يحتفظ وللعلم فـأن هذا ا

بالهاتف االرضي لذلك 
وبايل ) أرسل رقمه اجلوال ( ا

{ عن مجموعة الواتساب
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مـحسن حـسـ  (أ ف ب) - بدأ { بـيـروت
لـبـنانـيون في دول االغـتـراب أمس اجلمـعة
انية اإلدالء بـأصواتهم في االنتخـابات البر
ـزمع إجـراؤهـا داخل الـبالد في مـنـتصف ا
الــشـهـر احلــالي في اسـتــحـقــاق ال يـتـوقع
ـشـهـد الـسـيـاسي مـحـلــلـون أن يـغـّيـر في ا
الـــعــام في ظل انـــهــيــار اقــتـــصــادي غــيــر
ـرة الثانيـة التي ُيتـاح فيها مـسبوق.وهي ا
ـشاركة في لـلمـغتـرب اخملـول االقـتراع ا
ان الـ .128وجتـري انـتـخـاب أعضـاء الـبـر
االنــتــخــابــات في اخلــارج عــلـى دفــعــتـ
اجلـمــعـة في تـسع دول عـربـيـة وفي إيـران
ـغـتــربـون في  48دولـة بــيـنــمـا يــنـتـخـب ا
ـانية ـقبل.واالنتـخابـات البر أخـرى األحد ا
هي األولـى بـعـد انـتـفـاضـة شـعـبـيـة عـارمة
شـهدها لبنان خريف  2019طـالبت بتنحي
الـطـبـقـة الـسـيـاسـية وحـّمـلـتـهـا مـسـؤولـية
ـالي واالقتصادي والـفساد الذي الـتدهور ا
يـنـخـر مـؤسـسات الـدولـة. ويـنـظـر كـثر إلى
االنـتـخابـات كفـرصة لـتـحدي الـسلـطة رغم
ـعـارض ـرشـحـ ا إدراكـهم أن حـظـوظ ا
ـستقل إلحـداث تغيير سـياسي ضئيلة وا
في بـلـد يـقـوم عـلى احملـاصـصـة الـطـائـفـية
وأنــهـكــته أزمـات مــتـراكــمـة.وفــتـحت أقالم
االقـتـراع عـنـد الـسـابـعـة صـبـاحـاً بـتـوقـيت
بــــيـــــروت وفق الــــوكــــالـــــة الــــوطــــنــــيــــة
ـغتـرب لإلعـالم.وأعلن وزيـر اخلارجـية وا
ـكن عــبــدالــله بــو حــبـيـب اخلـمــيس أنـه 
لـلــبـنـانـيـ في اخلـارج االقـتـراع في 592
قـلمًا موزع على  205مـراكز معـظمها في
الــســفــارات والـــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة
الـلبـنانيـة.وبحـسب بيانـات اخلارجـية فإن
أكـــــثــــر من  225ألـف نــــاخب ســـــجــــلــــوا
أسـماءهم. وكـان نحو خـمس ألف مـغترب

أدلـــوا بــأصـــواتــهـم في انــتـــخــابـــات عــام
 ?2018من إجمالي قرابة تسع ألفًا

ســجــلـوا أســمـاءهم.ورغـم ارتـفــاع في عـدد
سّجلـ مقارنة مع االنـتخابات ـغتربـ ا ا
ـاضـيـة إال أن الـرقم ُيـعـتـبـر ضـئـيـًال جدا ا
ـقــارنـة مع وجــود ماليــ الـلــبـنــانـيـ بــا
ــنــتـشــرين في أنــحـاء الــعـالـم.وعـلى وقع ا
االنـهــيـار االقـتـصـادي ومع تـدهـور نـوعـيـة
احلـيـاة في الـبالد اخـتارت عـائالت كـثـيرة
وخـــريــجـــون جــامـــعــيـــون جــدد وأطـــبــاء
ـرضـون وغـيـرهم الـهـجـرة في الـعـام و
ـاضـي بـحثـاً عن بدايـات جديـدة بعـدما ا
فـقـدوا األمل بالـتـغيـير واحملـاسـبة. ويـعّلق
عارضـون آمالهم ستـقلـون وا ـرشحـون ا ا
عـلى أصوات هـؤالء.وبحسب تـقريـر نشرته

مــبــادرة اإلصالح الــعـربـي وهي مـنــظــمـة
بـحثـية تـتخـذ من باريس مـقراً لـها الـشهر
ــئــة من احلــالـي فــقــد اخــتــار ســتــة في ا
الـناخبـ في اخلارج عام  2018مـرشح

ـعـارضة في حـ اخـتار 94 عـلى قـوائم ا
ـئة مـرشحـ من األحزاب الـسيـاسية في ا
الـتـقـلـيـديـة.وقـبل أربع وعـشـرين سـاعة من
بــدء االقــتــراع دخل لــبــنــان في "الــصــمت
االنــتـــخــابي" الــذي ُيــمــَنـع بــعــده الــقــيــام
بــــحـــــمالت إعـالمــــيــــة وتـــــصــــريــــحــــات
انـتخابية.وبـعد انتهاء عمـليات التصويت
ُتــنــقل صــنــاديق االقــتــراع بـعــد إقــفــالــهـا
بـالـشمع األحـمـر عبـر شـركة شـحن خـاصة
ركزي على الى لـبنان إليـداعها في البـنك ا
أن يــتـم فـرزهــا واحــتــســاب األصــوات في

ختام االنتخابات في  15أيار/مايو.وبعدما
كـانت اآلمـال مـعـلـقـة عـلى أن ُتـتـرجـم نـقـمة
الـلـبـنـانـيـ في صـنـاديق االقـتـراع لـصالح
ــعــارضــة ومــجــمــوعــات جــديــدة لــوائح ا
أفـرزتها االنتفاضة الشعبية يرى خبراء أن
قـّلة خبرة خصوم الـسلطة وضعف قدراتهم
ـــالــيــة وتـــعــذر تـــوافــقــهـم عــلى خــوض ا
االنــتـخــابــات مـوحــدين يـصـّب في صـالح
األحـزاب التقـليديـة.وجتري االنتـخابات في
غـيــاب أبـرز مـكـون سـيـاسي سـني بـزعـامـة
رئـيـس احلـكـومـة الـسـابق سـعـد احلـريـري

الذي أعلن عزوفه عن خوض االستحقاق.
وفي الــريـاض أعـلن الــتـحـالف الــعـسـكـري
الــذي تـقــوده الـســعـوديــة في الــيـمن أمس
اجلــمــعــة مـغــادرة أولى الــطــائــرات وعـلى
مـتنهـا أسرى تابـع للـمتمـردين احلوثي
إلى الـيمن في إطار مبـادرة سعودية.ونقلت
وكــالــة األنـبــاء الـســعــوديـة عن الــتــحـالف
إعـالنه "مغـادرة أولى طـائـرات نـقل األسرى
ـــبــادرة احلـــوثـــيـــ إلى الـــيـــمن ضـــمن ا
الـسـعوديـة اإلنـسـانيـة".وبـحسب الـتـحالف
فـإنه سيتم اكمال "ثالث مراحل مراحل لنقل
األســـــرى جـــــوًا إلـى صـــــنـــــعـــــاء وعـــــدن"
ــتـحــدث بـاسم اجلــمـعــة.من جـانــبه قـال ا
الـلجنة الـدولية للـصليب األحمـر بشير
عـمـر لـوكـالـة فـرانس بـرس "تـسـهل
الــلـجـنـة الــدولـيـة الـيــوم اجلـمـعـة
عـمليات نقل اكثر من 100محتجز
ُأفــرج عــنــهم من قــبل الــتــحـالف
على م  3طـائرات تابعـة للجنة
تــــقــــلـع من مــــطــــار أبــــهــــا الى
عـــدن".وبــحــسب عـــمــر فــإنــهم
ـنـيـون اُحـتـجـزوا "جـمـيـعـهم 
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خـطوط األنابيب تنقل كـميات وفيرة من الغاز
الــروسي غـيـر أنه لـم يـعـد بـوسع هــذا الـبـلـد
احلـصول على إمدادات مـنذ أن قررت موسكو
مـــعـــاقــبـــته لـــرفـــضه تـــســـديــد ثـــمن وارداته
بــالــروبل.تــواصل مــحـطــة ضــغط الــغـاز في
إهـــتــيــمـــان عــلى مـــســافــة  60كـــلم من
الـعاصمة البلغارية صوفيا نشاطها
مـن دون أن تــظـــهـــر أي تـــبـــعــات
لـــوقـف مـــجـــمـــوعـــة غـــازبـــروم
الـعـمالقة الـروسيـة إمداداتـها
في  27نـيسـان/أبريل.فـالغاز
ال يـزال يـتدفق غـير أنّه اآلن
يـواصـل طريـقـه حصـرا إلى
الـيونان ومقدونيا الشمالية
اجملـــــاورتــــ من غــــيــــر أن
يــتـوقـف في بـلــغـاريــا الـتي
تــعـول عــلى الـغــاز الـروسي
لـــــــــــتـــــــــــأمــــــــــ  %90مــن
حــاجـاتـهــا.واصـلت بــلـغـاريـا
عـلى غـرار بولـنـدا تسـديـد ثمن
ـنـصـوص وارداتــهـا بـالــعـمـلــة ا
عـليهـا في عقودهـا مع غازبروم من
دون االسـتـجـابـة لـطـلب مـوسـكـو فـتح
حـــــســــاب بــــالـــــروبل الــــروسـي ردا عــــلى
فـروضة علـيهـا إثر غزو الـعقـوبات الـغربيـة ا
أوكــرانـيـا.وردت اجملــمـوعــة الـروسـيــة بـقـطع

إمـداداتـهـا لـبلـغـاريـا.أمـا بالـنـسـبـة إلى باقي
قبلة دفوعات ا دول االحتـاد األوروبي فإن ا
توقع مـرتقـبة في مـنتصف أيـار/مايـو ومن ا
ـواجهة ما قـطع اإلمدادات عن بـلدان أخرى.
تـعتـبره "ابـتزازا" سـعت احلكـومة الـبلـغارية
لـلطمأنة مشـددة على وجود "خيارات أخرى"
لتأم حاجات البلد السنوية البالغة حوالى

 3مليارات متر مكعب من الغاز.غير أن
الـشـركـات تـشكك في ذلـك متـخـوفـة من نقص
فـي اإلمـدادات ومن ارتـفــاع األسـعــار في بـلـد
يـعـتـبـر أفـقـر دول االحتـاد األوروبي ويـواجه

مستوى قياسيا من التضخم.
—UON½ô« dOHý

ـلك مـصنـعا وقـال فـاليـري كراسـتـيف الذي 
لــلـخـبـز فـي مـديـنـة مــونـتـانــا (شـمـال) "نـحن
بــاألسـاس عـلـى شـفـيــر االنـهـيــار سـيــتـحـتم
عـليـنا فـرض زيادة جـديدة في الـفاتـورة على
الــزبــائـن لــكن كــيف ســيــتــمــكن الــنــاس من
الـــدفع?".وأوضح وزيــر الـــطــاقــة ألـــكــســنــدر
نـيكولوف أن بـلغاريا اضـطرت في أيار/مايو
إلـى دفع فــاتــورة لـــغــازبــروم تــفــوق بـ10%
فـاتورة نيسان/أبريل رغم أنها اضطرت إلى
الـــتــزود بــشــكل طــار مـن شــركــاء لالحتــاد
األوروبـي مـن خـالل شــــــــركــــــــة وســــــــاطـــــــة
ـسـتــهـلـكـ جتــاريـة.وأعـرب رئـيـس احتـاد ا
الـصناعيـ للطاقـة كونستـانت ستـامينوف

عـن اسـتـيـائه قـائال إلذاعـة  BNRالــعـامـة "ال
يـسـعـني أن أصـدق أنـهـم يـحـاولـون إقـنـاعـنا
بــأن هـذا أمــر جـيــد".غـيــر أن الـبـعـض يـبـدي
ـشكلـة وقال كراسن تـصميـما على مـواجهة ا
كــوركـتـشـيـف رئـيس مـجــمـوعـة فـيــكـوسـوتـا
نزلـية ومـستحـضرات التـجميل لـلمـنتجـات ا
لـوكـالـة فـرانس بـرس "أجـل سـتـكـون الـكـلـفة
ـســتـحـيل عــلـيـنـا أعــلى لـكن لن يــكـون من ا
الـعـمل".ووعـد رئيـس الوزراء في هـذه الـدولة
من الــبـلـقـان الـقــريـبـة تـقـلـيــديـا من مـوسـكـو
كـيريل بـيتـكوف بـتسـريع البـحث عن مصادر
إمـداد جـديـدة.وهـو زار الـيـونـان خـالل األيام
ـاضية لـتفقد ورشـة بناء خط أنـابيب جديد ا
ســيـســمح بـنــقل الـغـاز بــكـمــيـات كــبـيـرة من
أذربـيـجان عـبر بـحر قـزوين كمـا التـقى قادة
رومــانـيــ لـبــحث مـشــروع مـشــتـرك لــطـاقـة
الــريـاح في الـبــحـر األسـود.مـن جـهـة أخـرى
تـخــوض احلـكـومـة مـفـاوضـات مع الـواليـات
سال تحدة ومصر لشراء الغاز الطبيعي ا ا
وهـو حالـيا مـطلـوب بشـدة في أوروبا كـبديل
لـلغاز الروسي.وتـملك بلغاريـا احتياطات في
ـكـنـهـا أن مـسـتـودع شـيـرين (شـمـال غـرب) 
تـغطي قـسمـا كبيـرا من االستـهالك على مدى
 42يوما بحسب ما أوضح مسؤول شركة
ــيـر "بــلــغـار تــرانس غــاز" احلـكــومـيــة فالد
مـالـينـوف.غـير أن درجـات احلرارة الـربـيعـية

خـــفـــفـت في الـــوقت احلـــاضـــر مـن وطــأة
الــصـدمـة عــلى األسـر الــبـلـغــاريـة الـتي ال
يـزال العديد منها يذكر أزمة انقطاع الغاز
لــفـتـرة طـويـلــة في كـانـون الـثــاني/يـنـايـر
 2009في وسط الشتاء بسبب خالف

آنـــــــــذاك أيـــــــــضـــــــــا بـــــــــ روســـــــــيـــــــــا
وأوكـرانـيا.وأرجـأت الـسلـطـات باسـتـمرار
مــنــذ ذلك احلـ مــسـألــة تــنـويع مــصـادر
ـيروف من إمـدادهـا.واعتـبـر مارتـ فالد
ــوقــراطــيـة مــركــز الــدراســات حــول الــد
ومـقره في صوفيا أن قـرار غازبروم يشكل
"فـرصـة فـريـدة" لإلفالت أخـيـرا من قـبـضة
روسـيا في مـجال الـطاقة.غـير أن الـعمـلية

كن أن تتم ب ليلة وضحاها  ال 
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وحـذر اخلبـير بصـورة خاصـة من مناورة
روسـيــة تـقـضي بـالـتـحـرك في الـكـوالـيس
لالســـتــعـــاضــة عن الـــشــركـــة الــوطـــنــيــة
الــبـلـغـاريـة بـشــركـات وسـيـطـة أخـرى أقل
MET كـلفـة ذاكرا بـصورة خـاصة شـركة
اجملـــريــة الــقـــريــبــة من غـــازبــروم والــتي
فـــاوضت عــلى اإلمــدادات اجلــديــدة.ورأى
ــيــروف أنه "قـــد يــتم الـــتــوصل في فـالد
طـاف إلى تـبـعـية أكـبـر مع عـقود نـهـايـة ا
بــشـروط أسـوأ" لـقــاء إمـدادات غـاز قـادمـة

أيضا من روسيا.

(أ ف ب) - قــــال رئـــيس { بــــودابـــست
الـوزراء اجملري القومي فـيكتور أوربان
أمـس اجلـمـعـة إن رغـبـة بـروكـسل
فـي فرض حـظـر على واردات
الــنـفـط الـروســيـة جتـاوز
س "لـلـخط األحـمر" و
بـالـوحـدة األوروبـيـة
الــتـي ظــهــرت مــنـذ
بــدايــة احلـرب في
أوكـــرانــيــا.وقــال
فـي مـــــقـــــابـــــلــــة
إذاعــيـة "رئــيـسـة
ـــــفـــــوضـــــيـــــة" ا
أورســــــوال فـــــون
ديــــــــــــر اليــــــــــــ
"تـــهـــجـــمت عـــلى
الـوحدة األوروبـية
عـن قــصـــد أو غـــيــر
قـصـد". وأضـاف "مـنذ
الـــبــدايــة أوضــحــنــا أن
هـــنــاك خــطــا أحــمــر وهــو

احلـظـر عـلى الـطـاقـة. جتاوزوا
ذلك اخلط".

و تـعــبـر بـلـغـاريـا شــبـكـة مـتـداخـلـة من
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مرت سن وشخـصية الفرد العراقي ب مطرقـة الباحث يصرعونه ب احل واآلخر
بسـيل من الـتحـلـيل والنـقـد أمثـال الـدكتـور عـلي الوردي وعـبـد اجللـيل الـطاهـر ومـتعب
مـناف حـيث يـعزوا كل مـنهم الـنـشوزيـة في شخـصـية الـفرد الـعـراقي إلى سبب مـا قد
يكون صراع ب احلـضارة والبداوة او النزعة الوالئية لكن الـدراسات العلمية النفسية
ناسبة لذلك تؤكد على استقـرار شخصية ونفسية الفرد اذا ما توفرت البيئة السليمة ا
لـكن ما صنعـته الظروف القـاسية سواء عـلى الصعيـد الديني او السـياسي او التربوي
او االجتـماعي جـعلت مـن فسيـولوجـية الـشخـصيـة العـراقي جدلـية  انـفعـاليـة  مبـهمة
قـهى او اي مـجلس اخـر يـحاول االب ان يـجعل فـمـثالً عنـدمـا يرافق الـطفل ابـيـة إلى ا
من طفـله ولداً مهـذباً في الكـالم واجللوس غـير فوضـوي لكن ستـظهـر النزعـة الطفـولية
كان فتراه يهرول مع الصبية في الزقاق ليمارس ؤثر ومغادرة ا الفوضوية بعد زوال ا
ت لـدية شخـصيـت أحدهـما ما طفـولته االعتـياديـة كما أشـار علي الوردي ومـن هنا 
ان اغوجية الدينية وهو اإل يطلبه األب واألخرى الـفطرة . ثم ذات الطفل ينصدم بالد
ــفــرط بــكل مــا يـصــدر او يــنــقل من رجــال الــدين واألولــيـاء الــصــاحلــ من روايـات ا
انناً مـطلق سواء كانت حقيقية او خرافة يحيطونها بجدار من التحر في وأحاديث أ
الـنقـاش وتـطبـيقـهـا دون قيـد او شرط طـمـعاً في الـتخـلص من احملن والـرزايا والـذنوب
والـتقرب إلى الله لـكنها تنـصدم بعد ذلك ب الـعقل وخراف الكثـير منها فـيسقط الفرد
ب شباك الصبغـة الدينية التي تمنع النقاش في األمور الغيبية والفلترة العقلية وتفنيد
خـرافـة الكـثـير مـنـهـا ومرة أخـرى تـطفـوا عـلى شخـصـيـة الفـرد عـنصـرين األول الـعقل
زروعة وعدم تـقبل الكـثيـر من هذه اخلرافـات والعنـصر الـثاني هي النـزعة الـسماويـة ا
بـداخله واخلـوف منـها وال نـنسى ايضـاً تأثـير الـسلـطوية الـفاشـية من قـبل السـلطة في
زري من فـقـر وغيـاب للـقـانون يـدفع الـشخص إلى تـألـيه الشـخوص ظل هـذا الـوضع ا
وشـيوع ظاهرة السـادية والتعلق بـالقوي معتـمداً على سيكـولوجية احلشـد لتوفير مالذ
أمن حيث ترى الـشخص مازوشياً في الرضا واخلنوع وسلب االرادة واحلرية لصالح
الـشخـصـية الـساديـة وهـنا تـنـشأ لـدية شـخـصيـة مـتصـدعة مـتـذبذه بـ الـعبـودية وألم
بهمة فقدان احلريـة ان هذا التصـادم افرز لنا هذه الـشخصيـة ا
الشـاذة التي تـفـتقـر إلى التـفـرد بالـقرار واالسـتـقالل الفـكري
الـذاتي فـاجملـتـمع يـحـتـاج إلى ثـورة تـوعـويـة تـهـدف إلى بـنـاء
شـخــصـيـة اكــثـر اتــزان وجـرأة في الــنـقــد والـطــرح واتـخـاذ

القرار لكي تنتج لنا بيئة مثقفه سليمة 

بغداد
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بعض اجلـيران األرّز على العروسـ فيما تولى
موظف يـرتدي بـزة خـاصة تـلف جسـمه بالـكامل
ـكشـوف.وقال رات مـوقف الـسيـارات ا تعـقـيم 
الـعـريس مـاثـيـو الـبـالغ  35عـامـا "الـوضع كـان
سريـاليا بعض الشيء".أمـا العروس جانيل (33
البس عـامـا) فـقـالت "كــنت أظن أني سـأتـزوج 
الـنــوم" إلى أن حـصـلت في الـلــحـظـات األخـيـرة
ـرسل من صـديــقـة لـهـا. عـلى فـســتـان الـزفــاف ا
ـا ارتــديت الــفـســتــان تـغــيـر كل وأضـافت "حــا
شيء".وكان الـثنـائي يحاول مـنذ سنـت الزواج
لكـنهما واجهـا سلسلـة عقبات إداريـة منذ توقف
الصـ عن تـزويج األجانـب على أراضـيـها سـنة

.2019وفي ظل استحالة عقد القران في
سـفـارتي بـلـديـهـمـا بـقي أمـامـهـمـا الـزفـاف عـبر
تـحـدة وهـو مـا قـررته اإلنـتـرنت فـي الـواليـات ا
جانـيل ومـاثيـو عنـدمـا علـما
أنـــــهـــــمــــا ســـــُيـــــرزقــــان
بـطـفل.وهـمـا يـنـتـظـران
حـالـيـا وصــول وثـيـقـة
الـزواج بالـبـريـد.وقالت
جـانـيل "لم نـكن نـتـوقع
أن يــــــــكــــــــون األمــــــــر
رومـــانــســـيـــا إلى هــذا

احلد".

(أ ف ب) - مع مــوســيــقى زفــاف { شــنــغــهــاي
مسـجلة مـسبـقا ومدعـوين  توزيـعهم باعـتماد
مـسـافـات تبـاعـد مالئـمـة في مـا بيـنـهم وفـسـتان
أبـيض مــرفق بـكـمـامـة زرقــاء احـتـفل عـروسـان
ـنزلي في شـنغـهاي أجنـبيـان يعـيشـان احلـجر ا
منذ شهر بزفاف "سريالي بعض الشيء" في ظل
تدابـيـر مـكـافـحـة كـوفـيد-.19فـقـد فـرضت أكـبر
مديـنة صينـية حجرا عـلى سكانهـا البالغ عددهم

 25مليون نسمة مطلع نيسان/ابريل في
ـتـجـدد لـلـوبـاء في مـسـعى لـتـطـويق الــتـفـشي ا
البالد الـتي شـهـدت الـبـؤرة األولى لـكـوفـيد-19
ـتــحـدرين من مــطـلع .2020لــكنّ الـعــروســ ا
أستـراليا وبـلجيـكا رفـضا إرجاء زفـافهمـا. وعقد
جانيـل نويتس ومـاثيو مـيتـشنر أخـيرا قرانـهما
تـحدة في مـراسم أديرت عن ُبـعد مـن الواليـات ا
بواسـطة الـفيـديو.ونـّظم العـروسان الحـقا حـفلة
الزفـاف... في موقف سيارات مكان سكنهما. وقد
كانـا محظـوظ إذ علـما قبل سـاعات من موعد
الـــــزفــــاف أنـــــهــــمــــا
مـخوالن اخلروج
من الـــــشـــــقــــة
شـرط الـبـقـاء
فــــــي داخــــــل
اجملـــــــــــــــــــمـع
الـسـكـني.ونـثر
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في باد االمر البد أن نتـوقف عند تعريف الطبقة الـعاملة. بكل تأكيد هي ليست
كما تعرفـها الطبقات احلاكمـة (الرأسمالية) بأنهـا فئة محددة في نوع من العمل
ـوظفـ احلكـوميـ (دائمي, ا هي تـشمل ( كل ا أو شـكل معـ من أشكـاله وإ
عقد ,أجير يومي) بكافة مسؤولياتهم ومراتبهم العلمية والعملية- وكافة العامل
ـعى في الـقـطـاع اخلـاص - وطالب اجلـامـعـات - والـعـاطـلـ عن الـعـمل.. الخ) 
آخر / كل إنسان يـرتبط بعالقة مع وسائل اإلنتاج فهو عامل.إذن الطبقة العاملة
تمثل غالبية اجملتمع ,ولهذا تستـمر السلطات احلاكمة بخلق الصراعات الطائفية
والـقومية وحـتى الوطنيـة إلخفاء الصـراع الطبـقي ب طبقـة العمال وطـبقة احلكم
(رأســمـال). لــذا األول من أيـار هـو يــوم تـذكــيـر الـطــبـقـات احلــاكـمــة بـجـرائــمـهـا
ومعـتقالتها وإعالمـها ومثقـفيها وكـتابها واقـتصادييـها ضد الطـبقة العـاملة التي
تــمــكــنت من فــضح ســيــاســاتــهم الــقــمـعــيــة وكــذبــهم وعــنــصــريــتـهـم وحتـرشــهم
ي ضد واستغاللهم اجلـنسي وعليه شكلَ هـذا اليوم يومـا لتضامن العـمال العا
الطـبقة الطـفيليـة التي تتـحكم باقتـصاد وحياة اجملـتمع.إن تمـكن الطبقـة احلاكمة
من سرقـة جهـد ووقت العـمال وإعـطائـهم بـخس األموال هـو جاء نـتيـجة جنـاحهم
في جتهـيل العـمال نفـسهم وعـدم وعيهم وخـلق حالـة من الصـراع واألحقاد فـيما
ر منع التنظيم ثال كما حدث بعد ٢٠٠٣ حـ قرر بول بر بينهم. وعـلى سبيل ا
العـمـالي واإلضـراب والـتـظـاهـر في الـقـطـاع الـعـام وحـ بـدأت بـعض احلـركات
ان العـراق وفرض بسن الـعمالـية باالعـتراض والتـحرك ضـد قراراته جلأ إلى بـر
صانع والتعليم دنية واحلريات النقابية وخصخصة ا قوان التقشف واخلدمة ا
ي وســيـطــرة الـبــنك الـدولي والــصـحــة ومن ثم إدخـال الــعـراق في الــسـوق الــعـا
وصـندوق الـنـقـد الـدولي عـلى حـياة الـعـمـال االقـتـصاديـة والـنـفـسـية واجملـتـمـعـية
وبــكـافـة تـفــاصـيـلــهـا كي يـنــهي أي حـركـة أو احــتـجـاج لــعـمـال الـعــراق.إن تـقـيّم
احلكومـات ومعرفة مدى جنـاحه ا ن فشلها هـو بالنظر إلى
مــدى رفـــاهــيـــة الــعـــمــال االقـــتــصـــاديــة واالجـــتــمـــاعــيــة
والـســيـاســيـة ومــدى قـوة اخلــيـار في قــراراتـهم وإال ال
ـكن أن تنـجح أي حكـومة في الـعالم أو تـسمى نـاجحة

ولديها عاطل عن العمل داخل اجملتمع !.

بغداد
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ؤلف من سـوء الوقـاية ـيتـة. ويحـذر ا
الصحية الذي كان السبب في الكثير من
الكوارث الطـبية ويُعـد من أكبر األخطاء
ـتحـدة ويذكر انه القـاتلـة في الواليات ا
يتسبب في أكثر من  400000حالة وفاة
ـوت الـعـدد األكـبـر من كـل عـام. بـيـنـما 
الـنـاس بـسـبب األخـطـاء الـتي يـرتـكـبـها
ـقـارنة مع ـسـتـشـفـيـات بـا األطبـاء في ا
ـرور. ومـعـظم هـذه األخـطاء ال حـوادث ا
يتم اإلعالن عنها أبداً بسبب التسويات
تعلقة بسوء التصرف وعدم اإلفشاء. . ا
ـؤلف أمـثـلـة أخـرى عن ثم يـسـتـعـرض ا
ـدني الـتي جتــارب شـركـات الـطــيـران ا
جـهـزت طـائراتـهـا بصـنـدوق أسـود يتم
فــتـــحه وحتـــلــيل قـــراءاته وصــوالً إلى
التعرف على اخلطأ الذي حدث بالضبط
ثم تُــتـــخــذ اإلجــراءات الـالزمــة حــتى ال
تـتكـرر األخطـاء نفـسهـا. وقد قطـفت هذه
الطريقة ثمارها وتركت آثارها االيجابية
عــلى الـــتــطـــورات احملــســـنــة فـي عــالم
الــطـيــران. .ويـرى ان مــعــظم الـشــركـات
لديها رغبات قـوية لتجنب األخطاء التي
ـكن التـنبـؤ بهـا قبل وقـوعهـا فيـقترح
تـبـني الـنـهج الذي سـارت عـلـيه شـركات
الـطيـران في مواجـهة احـتماالت الـفشل

ــــنـــاهج الـــكــــتـــاب الـــذي أصــــبح من ا
األسـاسـيـة الكـتـسـاب مـهـارات الـقـيـادة
وتـعـلم فنـون االدارة في دورات الـتـأهيل
ــؤسـسـات ـعـظم الــشـركـات وا الـعــالي 

الناجحة حول العالم.
اداء ضعيف

يــهــدف الــكـتــاب إلى مــحــاربــة الــفـشل
واالســتــفـادة مـن األخـطــاء والــهــفـوات
ؤلف انه البد لالنسان من حتمل ويرى ا
نــتـائج فـشـلـه من وقت ألخـر سـواء كـان
بـســبب أداءه الــضـعــيف في الــعـمل أو
بـسـبـب فـشـله فـي االخـتـبــار أو بـسـبب
ـباريـات فـالذين يـعمـلون خـسارته في ا
في الــصـنـاعــات الـثـقــيـلـة قـد يــتـسـبب
ـباد السالمـة بعواقب فهـمهم اخلاطئ 

Black Box Think-) تُرجم هذا الكتاب
 (ingالى معظم اللغات احلية بضمنها
الـــعــربـــيــة وهـــو من تـــألـــيف الـــكــاتب
336 ( (Matthew Syedويــــــــــقـع فـي 
صـفحـة وقـد صدرت الـطـبعـة االولى منه

عام . .2015
ـؤلف (مـاثـيـو) شهـرة واسـعـة بـعد نـال ا
صـــدور كــتــابه األول ( ?(Bounceالــذي
كان من أكـثر الـكتب مـبيعـاً على مـستوى
الـعـالم. وفــاز كـتـابه (عـقــلـيـة الـصـنـدوق

األسود) بالعديد من اجلوائز. .
ــؤلف ســؤاال عــامـا عــلى غالف يــطـرح ا
ـاذا ال يـتعـلم الـناس كـتـابه يـقول فـيه: (
من أخطائهم ?) ثم يقـدم لنا جواباً وافياً
مفصال لهذا السؤال جتده ب طيات هذا

في كـــتـــابـه مـــجـــمـــوعـــة من الـــوقـــائع
ـؤسـسـات واالحــداث الـتي مـرت بــهـا ا
واستفادت منها في التغيير والتصحيح

عاجلة. . وا
الــكـــتـــاب مــليء
بـــاألمــثــلــة
ـقــتـبـسـة ا
مـــــــــــــــــــــن
ســــــــــجالت
الـــشــــركـــات
الـنـاجـحة في
شـــــــــــــــــــــتــى
اجملـــــــــــــــاالت
ويتناول العديد
من الـــتــــجـــارب
ــيـدانــيـة الـتي ا
تعامـلت بحزم مع
منغـصات التـعقيد
والـتـعـطـيل وكـيف
أن الـــــعــــالـم الــــذي
نــعـــيش فـــيه مـــليء
بــالـتــعــقــيــدات الـتي
جتعل من الصعب (إن
سـتـحيل) لم يـكن من ا
تــفــســيــر دوافع الــذين

وإشاعة الثقافة التنظيمية. .
ـؤلف ان االعتـراف بـالفـشل هو ويـؤكد ا
اخلــطــوة الــصــحـيــحــة نــحــو حتــقــيق

ـكـابـرة الـنــجـاح وان ا
واالنكار ستـؤدي حتما
ـزيد من الى ارتكـاب ا
األخــطـاء ونــادراً مـا
يــعـتـرف اخملــطـئـون
بالـفشل عـلى الرغم
من أنهم يتظاهرون
بالـنجـاح الوهمي.

.
ؤلف لقد اعتمد ا
عــلى مـجــمـوعـة
واســــــعـــــــة من
ـــــصــــادر في ا
األنثـروبـولوج
يـــــــا وعــــــــلم
الــــــــنــــــــفس
والــــتــــاريخ
مـــــن أجـــــل
اسـتـكـشاف
ـــــــــــاط األ

الــدقـــيــقـــة ألخـــطــاء الـــنــاس
واستجاباتهم الدفاعية عنه. واستعرض
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األب و اجلد و الـصـديق  كان وسـيـما
نــظــيــفـــا بــاسم الــوجه أبـــدا حــلــيــمــا
ـا ال يـرد مـحـتـاجـا كم مـتـسـامـحـا كـر
اسقـط ديونـا دون ذكـر أصـحـابـها النه
يـكـره الـتـبـاهـي  قـنـوع عف الـلـسـان 

يكره اجملامله و الكرم الزائف .
من ابـــرز صــفـــاتـه الــكـــتـــمــان و
الـصـبـر عـلى الـشـدائـد و الـدلـيل
ذلك السر الذي ال يعرفه اال اقرب
ــقــربــ  و هـــو ان الــفــنــان و ا
ـشهـور ال يـعـرف كيف النـقـاش ا
يصـنع سـبـيكـة ذهـبـيه و ال كيف
يصوغ حلقه ذهبيه بسيطة  كل
س عدته أقالم الـنقش و حـجر ا
يـحمـلـهـا في جـيـبه أحـيـانـا عـند
تنـقله بـ الـعمـارة و البـصرة و
بـغــداد حــيث مـحـالت إخـوانه و
أعــمـــامه و أخــيـــرا اســتـــقــر في
العمارة للـعمل مع أخيه جبوري
و ابن عــمــته عــبــد ســلــوم و قــد
صــاغت أنــامـلــهـم أروع الـتــحف
الفـضية و الـذهبـية و كم تـهافت
الناس عـلى اقتـنائـها  ثم شارك
ابن عمه الـصائغ ابـراهيم رشـيد
في مــــحل صــــيـــاغــــة في شـــارع
بـغـداد و بـقى شـريـكـا حـتى عـام
 1954ثم انفصل و قرر ان ال
يـشــارك أحـدا و بــقي في الــبـيت
ده سنه بال مـحل و ال عمل و كان
حينـها رب اسـرة مكـونه من عشره

أفراد . فـرح حسـاده و هم كـثر لـغـيابه
عن الـســاحــة الـذهــبـيــة و تـوقــعـوا ان
ـاهر و عـائـلته جـوعا وت الـنقـاش ا
ــال بل يـعـمل ن يــكـنـزن ا النه لـيس 

ــارة و الــدار و اخـــذ يـــرسم وجـــوه ا
األصدقـاء فـعـرف بـ أهـله و أتـقرانه
بـالـرسـام و بـدأت مـوهـبـته بـالـظـهـور
فاثـارت انتبـاه والده و أعـمامه و ذاع
ــعـامـلـه خـاصـة و صـيـتـه و حـضي 
دخل عـــالـم الـــنــــقش عـــلـى الـــذهب و
الــفــضــة صــغــيـــرا ذلك الــعــالم الــذي
اختصت به عائـلته و برعت و خاصة
والـده زهـرون فـاعـتمـد عـلـيـه والده و
أشـركه فـي نـقش الــتــحف و الـهــدايـا
الـتي تـقـدم لــلـمـلـوك و الــشـخـصـيـات
البارزة عـلى نطـاق الدولـة و العالم و
لقب  –بحـسـني  –حتـبـبا فـمـنـذ ذلك
الــــوقت اخـــــتص بــــنـــــقش الــــصــــور
الـشـخـصــيـة و ظل يـنـقــشـهـا كـهـاوِ و
لـيس كـمـحـترف او تـاجـر النه يـنـقش
كل صــورة كــأنــهـا االولـى و االخــيـرة
يؤديها بنفس الصبر و األناة و الدقة
و كـان يـقـول كل صــورة هي امـتـحـان
جديد الن الوجـوه كثيرة و مـختلفة و
قـمـة سـعـادته عـنـد ظـهـورها بـالـشـكل

الذي يرضيه .
ان حسني اإلنسان  –كان صادق األ
يحمل قلبا نقيـا صافيا يفيض حبا و
عطـفا عـلى كل احملـيطـ به فهـو نعم

ولد في عام 1906في مديـنـة العـمارة
و بالتحديد في محله السرية ولد طفل
في بيـت عريق لـكـنه لم يـعش طـفـولته
كــمــا يـــجب بــســـبب انــشـــغــال والــده
الصـائغ الـفـنان –زهـرون ملـه خـضر-
ـسؤولـيـات كـبـيـرة فـقـد كـان مـخـتار
ثـلها نـدائي  , الطائـفة الـصابـئه ا
في الــــدوائــــر الــــرســــمــــيــــة و يــــرعى
مـصــاحلــهـا و يــحل مــشـاكــلـهــا بــيـته
مفتـوح لكل أرمـله و مطلـقه محـتاجة 
و كـان رب اسـرة مـركـبه قـوامـهـا ثالث
زوجــــات مع األطـــــفــــال و األخــــوان و
األخــوات و األقـــارب  و بــســـبب تــلك
ـشـاغـل لم يـبق لــديه الـوقت الــكـافي ا

باشرة فتركت لألمهات . للرعاية ا
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ـركب الــكـبــيـر و في في هـذا الــبـيـت ا
حضرة ام متدينة حنوك اختطف منها
ـــوت اكـــثـــر من مـــولـــود ولـــد طـــفل ا
أسمـته (حسـ ) تيـمننـاً حتى يـعيش
و عاش و نشـأ حسـاسا نبـيهـا و ذكيا
درسـة و تركـها في الصف جدا دخل ا
الثـاني االبـتـدائي السـبـاب خـاصة  و
في الثـامنـة من عـمره بـدأ يعـتمـد على
نـفـسه و شـرع بـاجلــلـوس عـلى عـتـبـة

دجــلــة اخلـيــر و اســتــمــر بــالــتــعــبـد و
الــصالة صــبــاح مـســاء عــلى الــشــاطئ
ـيـاه الـنـقـيـة احلـبـيب بـعـد الـوضـوء بـا
الـطــاهــرة اجلـاريــة عــلى مــر الـعــصـور
.ثـقـافـته شــخـصـيه بـحــتـة . فـبـعـد تـرك
الصف الثاني االبتـدائي تعلم القرائه و
ـنـدائيه و الكـتـابه بـالـلـغـة العـربـيـة و ا
ـمـارسـة و االحـتـكـاك الالنـكـلـيـزيه من ا
ـتـعلـمـ دون مدرسه او مـعـهد احب با
ـطـالعـة و من اعـز أصـدقائه  العـلم و ا
السيد عبد الرحيم الرحماني  –صاحب
اشـهــر مــكـتــبه في الــعــمـارة  –مـكــتـبه
الـرحــمــاني  –و قــد واظب عــلى شــراء
مجلـة الهالل و قـراءتهـا من الغالف الى
الــغالف و اكن يــحب إشــراك الــعــائــلــة
ـــواضــيـع الــطـــبــيــة و بــالـــقــصص و ا

العلمية .
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من هوايـاته لعب الـشطـرجن و قد تـفوق
عـلى مـديـر مـعـارف الـعـمـارة األسـتاذ –
سيد حـسن اجلواد  –في لعـبه شطرجن
ـديـر حتــديـا النه كـان امـهـر رغب بـهـا ا
العب في العـمـارة.عـاش متـديـنـا صادق
ان اخذ من الدين جـوهره  تصرف األ
طول حـياته بـنكـران ذات و بكـرم و إباء
الي فاعـطى نـضره انه من أصـحـاب ا
لقـنـاعـته و رضـاه و احلقـيـقـة انه توفي
في بـــغــــداد بـــتـــاريخ  – 8/8/1982و
كانت كل ثروته  –صدق او ال تصدق –
خمـسه عشـر ألف ديـنار ال غـيـر و معـها
كـنـز من الـسـمـعـة الـطـيـبـة ال تـصـنـعـهـا
مـلــيـارات الــدنـانــيـر  عــاش و مـات بال
جعجعة فارغة بل باسم نقش في ذاكرة

الزمن بقلم من ماس .

ـــئــات افــلح في ــرات بل ا عــشــرات ا
حتقيـق مراده و فرح بـنجـاحه و كأنه
ــكـــتــشف األول لـــلــصــيـــاغــة و بــدأ ا

يصوغ و يا لروعة ما صاغ .
استأجر الول مـرة محال خاصا به في
العـمـارة في شـارع بغـداد و أصـبحت
الـتـحف الــتي يـصــوغـهـا ال جتـارى و
طعمة خاصة االساور و القالئـد ا
ــيـــنـــاء الـــســـوداء و الـــصــور بـــا
نـقوشـة على الذهب الشخـصيـة ا
و صارت كل فتـاة عمـارية تـشترط
على خطيـبها صـورة من صياغته
تـتـبــاهى و تـتــبـارك بـهــا و هـكـذا
أصـــبـــحـت حتـــفه زيــــنه و خـــيـــر
ــكـنــنـا ان نــحـصي خـزيــنه و ال 
عـدد الـصـور الـتي نـقـشـهـا لـعـامه
الناس والـشخـصيات الـبارزه و قد
وصلت حتفه الى الـدول العـربية و
األجـنـبـيـة و قـد قصـده الـكـثـيـر من
ـشــاهــده الــتــحف و كــيف الــزوار 
يـــصـــوغـــهـــا .احب هـــذا الـــفـــنـــان
الطبيعة بل قدسها و خاصة مدينه
ــة بـأحــضـان دجـله الـعـمــارة احلـا
شهورة – اخلالد و أطلق مقولته ا
بـلم بـشط الـعـمـارة تـسـوى بـاريس
كـلـها  –بـعد عـودتـه من سـفـرة قام
بــهـــا الى فـــرنــســـا لالشـــتــراك في
مــــــعــــــرض بــــــاريس الــــــدولـي في
اضي و حاول الثالثينيات القرن ا
ــعــرض إغــرائه لــلــبـقــاء في مــديـر ا
بــاريس . و هــكــذا عــاد الــفــنـان الرض
أجــداده و أهـلـه لــيـنــعـم بـدفء حــضن
مديـنه الـعـمارة و أهـلـهـا الطـيـبـ تلك
ديـنـة الـهـادئـة الغـافـيـة عـلى ضـفاف ا

عـلى قـدر حـاجتـه و كـانت تـلك الـفـترة
خير دليل على صبره .

بدأت مـحاوالته االولى الكـتشـاف عالم
الصـيـاغة اجملـهـول بالـنسـبـة له و هو
في الثانـيه و اخلمسـ من عمره دون
مرشـد و كان يـجد غـضاضـة بل مرارة

بــاالسـتــعــانــة بــاحــد و هــو ال يــعـرف
ـهنـة في تنـقيه الـذهب و عمل أسرار ا
سبيكة قابله لـلطرق دون تكسرها و ال
يعرف كيف يـلحم  بقي يـحاول و بعد
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ــخـتـلف اليـ من األوالد  ــارسـهــا ا أصـبـحـت ألـعـاب الــفـيـديــو الـتي 
ــرتـبـطـة األعـمـار بـواســطـة اجـهـزة ( الــپـلي سـتــيـشن واألكس بـوكس ) ا
ـعالم  وباتت هـذه االلعاب بشـبكة االنـترنيت ظـاهرة اجتـماعيـة واضحة ا
تأخـذ احليـز األكبـر من وقت واهـتمـام أجيـال كامـلـة في مخـتلف أصـقاع

االرض ولم تعد حكرا على بلد او مجتمع بعينه !! 
عـروف بأن ألعـاب االطفـال في أي مجتـمع تعـكس جانـباً من طبـيعة من ا
احلـيـاة لـذلك اجملـتـمع  وهي تـرتـبط بـشـكل كـبـيـر بـنـمط احلـيـاة الـسـائـد

فيها 
وح تـتسيد أو تتصدر لعبة ما قائـمة األلعاب األكثر انتشارا في العالم
فأن ذلك يـشكل ظـاهرة تسـتحق الـتوقف عـندهـا والتـفكـير بـها من نـاحية
ارسون هذه االلعاب ومن عـجب الذين  تابع او ا العـدد الهائل من ا
ا نـاحـيـة تنـوع واخـتالف اجملـتـمعـات الـتي يـنـتـمي لهـا هـؤالء الالعـبـ 
يعـطينـا مؤشرا واضـحا على ان هـناك جيل من الـشباب واالطـفال أرتبط
بـتـفـاصـيل هـذه االلـعـاب بـشـكل كـبـيـر يـصل الى حـد اإلدمـان فـي حاالت
ـتـنـوعـة تـشـكل كــثـيـرة  ولم تـعـد خـصـوصـيـات او تـقـالــيـد اجملـتـمـعـات ا

ة !!   حاجزا واضحا امام االنغماس في عالم ألعاب عصر العو
ـا عـنـد اجـيــال عـديـدة بـتـفــاصـيل جـمـيـلـة تـرتــبط ايـام الـعـيـد عــنـدي ور
اليكتـمل العيد دونها مثل اطباق الكليـجة ومالبس العيد والعيدية وبكثرة
الـتـزاور بـ االهـل واجلـيـران واألصـحـاب او مـا يـعــرف لـديـنـا بـاخلـطـار
سواء ذهـبنـا لزيـارة احـدهم فنـكون نـحن اخلـطار وان جـائنـا زائـر للـبيت

فهو اخلطار !! 
ط احلـيــاة االجـتـمـاعــيـة فـقـد كــانت لـعـبـة وألن ألـعـاب االطـفــال تـعـكس 
اخلطـار او ( بيت ابو بيـوت ) واحدة من اللعبـات الشائعـة والتي يشترك
فيـها االطفال من البنات والصبيـان وقد تكون ساللم الدرج ملعبا لها او
اي فسحـة صغيـرة حتتضن مـجموعـة االطفال لـيستـمتعـوا بتقـليد الـكبار

وهم يشربون الشاي ويتناولون الكليجة !! 
للـعيد تفاصيل صغـيرة تبتدأ صباحـا بأيامكم سعيدة
 وال ينتهي مع اليوم األخير  بل تبقى حاضرة في

ة والعابها !!  الذاكرة ال تمحوها كل وسائل العو
عيدكم مبارك وايامكم سعيدة ..

واشنطن
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ةِ    واهِم مَن يــظُنُّ أنَّ غَـزوَ الــعِـراقِ عـامَ  (  (  2003األمـيــرِكي بــمَــعـونَـ
تي ثَبَتَ لـلـجَـميعِ ــنعِدامُ حُلَفـائِـهــا كان بــسَبَبِ أسلِـحَةِ ــلدَّمـارِ ـلـشَّامِلِ ـلـَّ
وُجُـودِهــا إذ أنَّ قَــرارَ غَـزوِ الـعِــراقِ وــحـتِاللِـهِ كــان مَـقـضــيًّــا مُـنـذُ زَمَنٍ
َفاهِـيمِ العَقـائِديَّةِ ألصحـابِ قَرارِ احلَربِ في أميـركا لـكَونِ ـنـطِالقًـا مِن ا
هـرَينِ  - دِجـلَـةَ َ ــلــنـَّ ةِ األُولى وكَــونِـهِ بِالدَ مـا بَـ الـعِـراقِ مَـوطِـنَ الـبَـشَـريـَّ
َ (عـلـيـهِ ــلسَّالمُ) ةَ عـلى األرضِ ــلَّتي كـانـت مَـهـبِطَ آدَم والفُـراتَ -  واجلَـنـَّ
َ الـقُـدسِ وبَابِلَ ةِ ســتَكُـونُ عـلى أرضِـهِ أيـضًــا ما بَـ وأنَّ نِـهـايَـةَ البَـشَـريـَّ

حَيثُ طَالُوتَ وجَالُوتَ .. 
وفِيِـتِي وغِيـابِ قُطبٍ رادِعٍ في ظِل القُـطبِ األوحَدِ بَـعدَ تَـفَتُّتِ االتـحادِ ــلسـُّ
ِنطَقَةِ وكانـت البِدايَةَ ـعتَـمَدَت أميرِكا القُوَّةَ سَبيلًا إلعادَةِ تَرتِيبِ أوضاعِ ا
بـمَـشرُوعِ( ـلشَّرقِ األوسَطِ اجلَديدِ) ـلَّذي رَعَـتـهُ أُسـتاذَةُ العُلُومِ ـلسياسِيَّةِ
ووَزِيرَةُ اخلـارِجِيَّةِ األميـرِكيَّةِ آنَـذاكَ (كـونداليزا رايس)  بــتَغيِيـرِ األنظِمَةِ
ـوراتِ ــالِ اخلَـــلِــيــجِي وـــلــثـَّ ِــنــطَــقَــةِ ـــعـــتِــمــادًا عــلى ا ـةِ فـي ا ـــلــســيــاسِــيـَّ
واالنـتِفـاضــاتِ ـلـشَّعـبِـيَّةِ ــلَّتي ــنـطَلَـقَـت بـسَـبَبِ ــستِـبدادِ ــلـسُّلـطـاتِ وشَح
اخلَدمــاتِ وتَفَشي البطالَةِ وتَدَهوُرِ األوضاعِ االقتِصادِيَّةِ لـشُعُوبِ ـلدُّوَلِ
العَـرَبِيَّةِ جُلـهـا وهُوَ ما أطلَقَ عليـهِ األمـيرِكانُ تَسمِيَةَ (الفَوضى اخلَلَّاقَةِ)
تي بَـدَؤُوهـا مِن تُـونِسَ وأَنـهَـوهــا في بَـغدادَ مَعَ مـا رافَـقَـهــا مِن أعـمالِ ـلـَّ
ةٍ في عَـديـدٍ مِـن الـبُلـدانِ سَـواءٍ فـي الـعِراقِ أو عُـنفٍ وشَـغبٍ وحُـرُوبٍ أهـلِـيـَّ
ُسلِمـيـنَ َجمُوعـاتِ اإلرهـابِيَّةَ مِن ا سُوريـا ولِيبيا واليَمَنِ وجَـنَّدوا لـهـا ا
َشرُوعِ األميرِكي ـلَّذي ُتَطَرفـيـنَ لـتُساهِمَ في تَنفيذِ ا - في زَعمِــهـم -  ا

كَوَّنـوهُ مِن ثَالثَةِ مُستَوَياتٍ: 
ُـستَوَى ـلـسياسيُّ ــلَّذي كان يَـهدِفُ إلى ـلـسَّيطَرَةِ ُسـتَوَى األوَّلُ: هُوَ ا    ا
ِنـطَقَـةِ بِدءًا مِن عـلى القَـرارِ ــلسـياسي لــتُحـكَمَ نَتِـيجَـةً لـهُ ـلـسَّيـطَرَةُ عـلى ا
العِـراقِ وُصُولًـا إلى دُوَلٍ عَرَبِـيَّةٍ أُخـرى مِـثلِ سُوريـا ولِيـبيـا واليَـمَنِ ولـكُلٍّ
ُـسـتَوَى اني : هُـوَ ا ُـسـتَـوَى ــلـثـَّ ةً.    ا وَضَـعــوا أسـبـابًــا ومُـبَرراتٍ خـاصـَّ
اقَـةِ حَـصـرِيًّــا يــطَـرَةِ عـلى مَـصـادِرِ ــلـطـَّ ذي يَـهـدِفُ إلى ــلـسـَّ االقـتِـصـادِيُّ ــلـَّ
ـهــا ال تُـشَـكلُ سِوى (  ( %5مِن تي  - مَعَ أنـَّ وحِـكـرًا لــصـالِحِ أمـيـرِكـا ــلـَّ
مَجـمُوعِ سُكَّانِ العالَمِ -  تَـستَهلِكُ أكثَرَ مِن (  ( %25مِن مَـصادِرِ ـلطَّاقَةِ
ذي يَـمــلِكُ  - بــتَـأكـيـدِ تي يَـأتي مُــعـظَـمُــهــا مِـن دُوَلِ اخلَـلِـيجِ الـعَــرَبِي ــلـَّ ـــلـَّ
قـديـراتِ -  اخلَـزِينَ األكـبَـرَ مِن ــحــتِـيـاطِي ــلـنـفطِ في الـعـالَمِ إذ يَـمـلِكُ ــلـتـَّ
الـعِـراقُ ما يُـقارِبُ مِن (  ( %10مِن االحـتِيـاطِي العـالَـمِي وتَمـلِكُ مِـنطَـقَةُ
اخلَـلِـيجِ العَـرَبِي أكـثَرَ مِن (  ( %25مِن االحـتِيـاطِي الـعـالَمِي فَـضـلًا عن
اقَــةِ تُـشــيـرُ إلى أنَّ ةِ (. (O. P. E. Cوخَــبـيــري ــلــطـَّ مَـ أنَّ تَـقـديــراتَ مُـنَــظـَّ
العِـراقَ سـيَستَمِرُّ بـإنـتاجِ ـلنفطِ ألكثَرَ مِن (  ( 450سَـنَةٍ  تَلِيـهِ ـلسُّعُودِيَّةُ
َّ إيرانُ لـمُدَّةِ (  ( 125سَـنَةٍ والكُوَيتُ لـمُدَّةِ ( 50 لـمُدَّةِ (  ( 250سَـنَةٍ ثُم
ا يَعنِي أنَّ الـعِراقَ سـيَسـتَمِرُّ وَحيـدًا بـإنتاجِ ـلـنفطِ في العالَمِ ةٍ مـمـَّ  (سَنَـ
ـاســةِ واالقــتِـــصــادِيـــيـنَ .ومَعَ أنَّ كَــثــيـــرًا مِن ـــلـــسـَّ لـــمُــدَّةِ (  ( 200سَــنَـــةٍ
العِـراقِيـيـنَ ال يَمـلِكـونَ تَصَـوُّرًا واضِحًـا عن ـلـطَّاقَةِ وشُؤُونِــهـا إلَّا أنَّـهـم
يَقُـولـونَ أنَّ زَمَنَ ـلـنفطِ قـد مضى أو سـيَـنتَهِي في غُـضُونِ عَشـرَةِ سَنَواتٍ
يَّاراتِ ظـيـفَةِ ومِن مـراحِـلِــهــا إنتـاجُ ــلـسـَّ ةِ ـلـنـَّ اقَـ في ظِل تَـبَـني مَـشرُوعِ ــلـطـَّ
ِ ةٍ مِن أمـيـرِكـا وــلـصـ ا وأجـزاءٍ واسِـعَـ ةِ فـي غـالِبِ دُوَلِ أُوروبـَّ الـكَـهـرَبـائِـيـَّ
والـيـابانِ لـكـنَّ احلَـقيـقَـةَ هِيَ أنَّ ـعـتِـمادَ ــلـنفطِ ســيَـستَـمِـرُّ لـقُـرُونٍ قـادِمَةٍ
ِ مُخرَجـاتِـهِ وجَعلِـهـا مُالئِمَةً ليسَ بــعَدهِ مَصدَرًا للـطَّاقَـةِ فـقَطُّ بل تَحس

بـاتِـــهــا ومُـشـتَـرَطـاتِـــهــا ال سِـيَـمـا في ةِ ومُــتَـطَـلـَّ لــلــبِـيـئَـ
; فَـضـلًا عن أنَّ ــلـنـفطَ مادَّة أسـاسِـيَّة ةِ امِيَـ الـبُـلـدانِ ـلـنـَّ

في عَديدٍ مِن ـلصناعـاتِ ومنـهـا ـلصناعـاتُ…
{ عن مجموعة الواتساب

بغداد

مـدينة إيكومـترو قد أبدوا إعجـابهم العميق
ـشــروع وأفـكـاره وبــقـدرة شـركـة بــجـودة ا
هــانـوا لـلـهـنـدســة واالنـشـاءات الـتي تـبـدي
اهـتـمـامـاً بـالـتـعـاون في مـشـاريـع الـتـنـمـية
ــمــاثـلــة في أنــحــاء الــعـالـم. يـبــدو لــهـذه ا
ـؤهالت الـعـالـيـة قـد أقـنـعت االعـتـبـارات وا
الـهيئة الوطنية لالستثمار بأن شركة هانوا
ـا تملكه لـلهنـدسة واالستثـمار هي األفضل 
من خـبرات ومهـارات فنيـة وهندسـية لتولي

مشروع بناء مدينة بسماية اجلديدة. 
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تـقع مـديـنـة بـسـمـايـة فـي نـاحـيـة الـنـهروان
ـدائـن في جـنـوب شـرق الــتـابـعـة لــقـضـاء ا
سافة (١٠) الـعاصمـة بغداد. وتبـعد عنهـا 
كـيلومتـر قريباً من الطـريق السريع بغداد-
ـنطقة كـوت. ويعود اسم بـسماية إلى اسم ا
ـدينة اسم الـتي تقع فـيها ولم يـطلق على ا
مـسؤول حـكومي أو زعيم ديـني أو منـاسبة

وطنية أو دينية. 
ـشـاريع يــعـد مـشـروع بــسـمـايـة من أكــبـر ا
الـتنـمويـة في العـراق على اإلطالق حيث آن
سـيستـوعب (٦٠٠) ألف نسمـة . وهذا العدد
يــقـتـرب من ســكـان مـحــافـظـة عـراقــيـة مـثل
ديـنة أجواء حـضارية الـسمـاوة. وستوفـر ا
مــتـطـورة لـلــسـكـان من مــخـتـلف الــطـبـقـات
االجـتمـاعية خـصوصـاً ذوي الدخل احملدود
ــتــقــاعـــدين والــكــســبــة. ـــوظــفــ وا من ا
وسـيشعرون أنـهم في مجمع سكـني يختلف
كــلـيــاً عـمــا ألـفــوه في بـقــيـة اجملــمـعـات أو
مــنــاطـق الــعــاصــمــة من حـــيث الــتــنــظــيم
ـعـمـاريـة واألمن واخلــدمـات والـتـصـامــيم ا

الـعراقية. وكان الهيئـة الوطنية لالستثمار
مـشروع مـدينـة بسـمايـة ليـكون أول وأكـبر
دن عـلى امـتـداد تاريخ مـشـروع لـتطـويـر ا
الــعـراق. درست الــهـيــئـة عــدة عـروض من
شـركـات صـيـنـيـة وكـوريـة لـكـنـهـا اخـتارت

شركة هانوا للهندسة واالنشاءات. 
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Hanhwa Group  تـعد مجمـوعة هانوا
من أكـبر اجملموعات الصنـاعية واإلنشائية
في كـوريـا اجلـنـوبـيـة. تـأسـست مـجـمـوعة
هـانوا عام ١٩٥٢ وتـضم عشرات الـشركات
ـتخصصة في قطاعات مـعينة مثل البناء ا
ـدنـية الـصـنيع واإلنـشـاءات والهـنـدسة ا
تـفجرات قطاع قـطاع الدفاع الـعسكري وا
الـطاقـة  شركـات جتاريـة قابـضة خـدمات
مـاليـة  وهنـدسة كـهربـائيـة. تضم الـشركة
٠٠٠) مــوظف ومـقـرهـا فـي الـعـاصـمـة ٣٠)

سيول. 
تـمتـلك شركـة هانوا لـلهـندسـة واالنشاءات
ـسـاكن خـبـرة تـراكـمـيـة طـويـلـة في بـنـاء ا
دنـية ومحطات دن والـهندسة ا وتـطوير ا
ياه الثـقيلة. وهي أول شركة من مـعاجلة ا
الـقطاع اخلاص في كوريا قـامت باستثمار
وتـطـويـر وبـنـاء مـديـنـة جـديـدة تـسـتـوعب
(١٢) ألـف وحـدة سـكـنـيــة. إذ قـامت شـركـة
هـانـوا بـتـطـويـر وبـنـاء مـديـنـة إيـكـومـترو
دينة ـفهوم ا الـساحلية في كـوريا مراعية 
الـصديقة لـلبيئـة. وقد استثـمرت هانوا في
ــرافق الــسـكــنــيـة تــطــويـر االنــشــاءات وا
والـتجـاريـة والثـقافـية والـتعـليـميـة فضالً
ــيــاه عن الـــطــرق ومــحــطــات مـــعــاجلــة ا
وغـيـرها من الـبـنى التـحـتيـة عـلى مسـاحة
تـقــدر ب ٢٣٩ هـكـتـاراً. وقـد حـقق مـشـروع
إيكومترو النجاح الهائل  وجذب االهتمام
واالنـتـبـاه في مـخـتلف أنـحـاء الـعـالم. لـقد
غــيـر مــفــهـوم إيــكـومــتــرو   من الـنــمـوذج
ثالية والتصميم األوحد طور للوظيفة ا ا
قـاول من جـميع طـوّرين وا الـعديـد من ا
أنــحـاء الــعـالم الـذيـن يـزورون بـاســتـمـرار
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قراطي اجلديد بعد ٢٠٠٣ ورث الـنظام الد
مــشــاكل وحتــديــات كــبــيــرة. وكــانـت أزمـة
الــســكن واحـدة مــنــهـا الــتي بــقـيـت تـكــبـر
وتـتـسع بسـبب تـراجع الدور احلـكومي في
إنـشـاء اجملـمعـات الـسـكـنيـة. ولـعل آخـر ما
بـنـي في زمن الـنـظـام الـبـائـد تـعـود إلى مـا
قـــــبل عـــــقـــــدين مـن الــــزمـن. مــــنـــــذ أوائل
الـثمـانيـنيات وحـتى السـقوط في ٩ نـيسان
ـــشــروع ٢٠٠٣ لـم تــوضع لـــبـــنــة واحـــدة 
سكني فيما تضاعف عدد سكان العراق من
٦٥ مــلـيــون نـســمـة عــام ١٩٨٠ إلى عـام ١٣
٦٤ مــلـيــون نــسـمــة عـام ٢٠٠٣  ثم إلى ٢٥
١٦ مـليون نسمة عام ٢٠١٣  ليصل إلى ٣٣
٤١ مـلــيـون نـسـمـة في عـام ٢٠٢١ . وبـلـغت
حـــاجــة الــعــراق إلى ثـالثــة ماليــ وحــدة
ســكـنــيـة مـنــهـا ٨٠٠ ألف وحــدة في بـغـداد
لـوحـدهـا. بـالطـبع هـذا الـرقم يـزداد كل عام
بفعل تصاعد الطلب وقلة العرض في سوق

السكن. 
في عــام ٢٠١٣ أطـلـقت احلـكـومـة الـعـراقـيـة
ــبــادرة الــوطــنــيــة لــلـســكـن الـتـي جـاءت ا
ــوجب قــرار مــجــلس الــوزراء رقم (٢٥٤)
لـسـنـة ٢٠١٣ . تـضمـن القـرار مـجـمـوعة من
اإلجــراءات مـنـهــا بـيع األراضي الـســكـنـيـة
ــسـاحـة ال تــقل عن (١٥٠) مـتــراً مـربـعـاً و
لـلقطعـة الواحدة وبسـعر رمزي قدره (١٠٠)
ــربع الــواحــد . وشـمــلت ديــنــار لــلــمــتــر ا
الــشـرائح اجملـتـمــعـيـة الـهـشــة من الـفـقـراء
ـطـلـقـات واأليـتـام واحملـتـاجـ واألرامل وا
وذوي االحـــتــيــاجـــات اخلــاصــة وســـكــنــة
الـعشوائيات.  وقد  توزيع عشرات اآلالف
مـن قـطع األراضي في بــغـداد واحملــافـظـات

ذكورة.  على الفئات ا
كـان البد من مـساهـمة قـطاع االسـتثـمار في
ســد قــسم مـن حــاجـة الــنــاس إلـى وحـدات
سـكـنـيـة  فجـرى في آذار ٢٠١٠ اإلعالن عن
ـلـيـون وحـدة سـكـنـيـة كـجـزء من مـشـروع ا
اخلـطــة اخلـمـسـيـة لـلـتــنـمـيـة االقـتـصـاديـة

د كـابالت الكـهربـاء واالتصاالت كـيلـومتـرا 
ثم تـغطيته بطبقة خرسانية ليتم بعدها مد

أنابيب مياه الشرب والصرف الصحي. 
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هـنـاك ثالثـة تـصـامـيم لـلـشقـق حسـب حجم
الك ثالثة بـأسلوب شرقي الـعائلة ورغـبة ا
ــعـيــشــة مـعــزولـة عن حــيث تــكـون غــرفـة ا
ـطبخ وثالثة بـأسلوب غربي حـيث ينفتح ا
ـعـيـشـة (الـهـول). ومن ـطـبخ عـلـى غـرفة ا ا
األخـطـاء في التـصمـيم هو آن مـدخل الشـقة
يـؤدي مـبـاشرة إلى صـالـة الـضيـوف (غـرفة
اخلـطــار) والـتي هي في نـفس الـوقت غـرفـة
ـعيشة (الهول) حيث جتلس العائلة. وكان ا
األفـضل مـراعـاة الـتـقـالـيـد االجـتـمـاعيـة في
الــعـراق الــتي تـفــصل بـ احلــيـاة الــعـامـة
ـؤدي لـلــشـقـة ــدخل ا واخلــاصـة أي عـزل ا
ــرور بـــصــالــة الــضــيــوف. تــتــراوح دون ا
مـساحة الشـقة الواحدة ب (١٠٠) و (١٢٠)
الـتي تـضم ثالث غـرف نوم إلى (١٤٠) مـتراً
مــربـعـاً الــتي تـضم أربع غــرف نـوم. ويـبـدأ
الـسـعـر ب (٧٠) مـليـون ديـنـار عـراقي أو ما
ــكن يـــقـــارب (٦٠) ألف دوالر أمـــريــكـي. و
لـلـمـشـتري دفـع (١٠%) من قيـمـة الـشـقة  ثم
دة عـشرين يـدفع البـاقي علـى شكل أقـساط 
سـنـة. والـعـمـارة الـواحـدة تـضم عـدة أنواع
صاعد وساللم مـن أحجام الشق ومزودة 
وإنـارة داخـلـيـة وخـارجـيـة وزجـاج مزدوج
ـــنع الــضـــوضــاء والـــغــبــار إضـــافــة إلى

التكييف والغاز وشبكة اتصاالت. 
وضوع على موقع (الزمان) { تكملة ا

وغيرها. 
و إجنـاز محطة كهرباء اسـتثمارية تنتج
(٣٠٠٠) مـيـكاواط مـنـها (١٥٠٠) مـيـكاواط
لـبـسـمـايـة والـبـاقي يـضـاف إلى الـكـهـرباء
الــوطـــنــيــة. وبــذلك يــتـم تــوفــيــر الــتــيــار
ـدينة ٢٤ ساعة يومياً. الـكهربائي لسكان ا
ياه الـصاحلة كـما توجـد محطـة معاجلـة ا
لـلــشـرب ومـحـطـة مـعــاجلـة مـيـاه الـصـرف
الـصحي إضافـة إلى إيصال الـغاز السائل

إلى كل شقة. 
وقـامت الشركـة بحفر نـفق يبلغ طوله (٢٥)

والهدوء. 
ـشـروع بــنـاء (١٠٠) ألف وحـدة يــتـضـمـن ا
سـكنية خالل فترة سبـع سنوات وبضمنها
ـرافق اخلدمية والبنى التحتية والصحية ا
والــتــعــلــيــمــيـة والــثــقــافــيــة والــتــجــاريـة
واالتـــصــــاالت. فـــمن نــــاحـــيـــة اخلـــدمـــات
دن ـساحة الـتي تشغـلها سـتصبح من ا وا
ــديــنـة ســيـاتل ــشـابــهــة إلى حـد كــبــيـر  ا
األمـريكـية وروتردام الـهولنـدية على وصف
شروع بحوالي أحـد التقارير. وتقدر كـلفة ا
٧٥ مــلـيـار دوالر وبـكــلـفـة (٦٠٠) لــلـمـتـر ٧
ـربع من الـشـقـة إضـافة إلى قـرابـة مـلـيار ا
دوالر لـلبنى التحتيـة ساهمت بها احلكومة
الـعـراقـيـة لـتـقلـيص كـلـفـة الـشـقة عـن كاهل
ـــواطن الـــعــراقـي. وقــامت وزارة الـــعــدل ا
بـافـتتـاح مالحـظيـة الـتسـجيـل العـقاري في
مـديـنة بـسـمايـة لـتسـهـيل عمـلـية نـقل سـند
ـالك في نفس يـوم ورود كتاب ـلكـية إلى ا ا
الـتمليك من هيـئة االستثمـار الوطنية. ومع
واطـنون يـشكـون من عدم إجناز ذلك بـقي ا
ــطـلــوبـة بــسـبب مــعـامالتــهم بــالـســرعـة ا
بــيـروقــراطـيـة الــدوائـر احلــكـومــيـة حـيث
لكية إلي شهرين.  يتأخر استخراج سند ا
٣) مليون تـبلغ مسـاحة مدينـة بسمايـة (١٨
مــتــر مـربع. وكــانت األرض تــابـعــة لـوزارة
ـشروع. الـدفـاع قبل حتـويل ملـكـيتـها إلى ا
وكـانت محـافظـة بغـداد قد أنـشأت مـشروعاً
ســكـنـيـاً قـبـل بـسـمـايـة وبــجـوارهـا  يـضم
ـــســـاحـــة (٢٠٠) مـــتــر مـــربع (٦٤٨) داراً 
إضــافـة إلى مــجـمـع مـاء وشــوارع مـبــلـطـة
وكـهرباء ومدرستـ وجامع وسوق وملعب
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ـرشـدة الـسيـاحـيـة اسـبانـيـة اجلـنـسـية واكـثـر من عـشـرين سـائـحا من رافـقتـنـا ا
جنـسـيات اجـنبـية مـختـلفـة لم يكن بـينـهمـا عربـيا ومـسلـما سـوى انا وزوجي الى
عـتـمد بن عـباد الـذي يـقع في مديـنـة اشبـيلـية  sivellaاالسـبانـية والذي قصـر ا
يوحي لك من النظرة  االولى انه قصر عربي وارث حضاري ا اسالمي ال محالة
ـعـمـاري الـذي يــحـمل بـ جـنـبـاته بالد االنـدلس يـعـد مـزيـجـا لـلـثـقـافـة فـطـرازه ا

االسالمية والرومانية 
ـلوك رافـقة الـسـياحـية لـلفـريق تتـحدث بـفـخر عن احلـمالت التي قـادها ا كـانت ا
الكاثيلـوكي فرديناند وايزابيال  ضد بالد االنـدلس ولم تذكر اهمية هذا القصر

ومن وضع لبناته االولى 
رغم انه كان بحاجة الى وقفات كبيرة 

كنت اقف في الصف وانا معتدة بنفسي وافخر ان هذا التاريخ يعود ارثه لنا
فـاحلـقـبـة االسالمـيـة وان انـتـهـت في بالد االنـدلس ولـكن كل مـا حـولي من طـراز

ثابة جوهرة حقيقية في قلب اوربا  يذكرني بها  فهي 
ترجمة ال يوحي بذلك ولكن ما كانت تتحدث به ا

اذا هذا التحريف فسالت زوجي 
نتصرون فقال لي : التاريخ يكتبه ا

حزنت كثيرا لهذه اجلملة والتي اعطت لي انطباعا اننا لم نحتفظ لتاريخنا مثلما
ضيعنا حاضرنا

لـقـد مـضى عـصـر االنـدلس ولـكن عـمـارته مـا زالت باقـيـة حـتى الـلـحـظـة الـرسوم
والصور والبناء يوحي لك اننا امام حضارة طال امدها

ولـكن لالسف لم يـسـتــطع حـكـام هـذا الـتـاريخ الـعـمـالق بـاالحـتـفـاظ به فـالـفـسـاد
انتشر ب اروقتهم وملذات الدنيا ابعدتهم عن التمسك في دفة احلكم

ثـابـة النـاقـدة او احلاكـمـة ولكـنـني اكتـشـفت ان التـاريخ يـعيـد نـفسه لست هـنـا 
دوما

ستـشري داخل اروقـة بيـتنا فنـحن هنـا في العراق نـعيش بـذات دوامة الـفسـاد ا
لذات والنزاع على السلطة اكثر هموم من يحكمنا ولكن السياسي والبحث عن ا

الفارق بيـنه وب حكـام االندلس كبيـر جدا فاالخيـر استطاع
ان يبـني مـفخـرة اسالميـة وسط اوربـا وحكـامـنا تـركوا لـنا
بـيـوتا خـربـة مزقـتـها ازمـات وحـروب ومـحاصـصـة طائـفـية

وعرقية .
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رسمـوا لنـا خرائط الـفشل.أحيـاناً نـنظر
ـشـكـلة  ونـفـكر فـيـهـا ونصل إلى إلى ا
نـطقـية لكـننا عـندمـا نطبـقها احلـلول ا
نـكــتــشف أنــهــا غــيـر مــجــديــة بــسـبب
ـوروثـة. عـندئـذٍ نـلـجأ الى الـتـعـقـيدات ا
تكـررة بغيـة الوصول إلى االختـبارات ا

رجوة. . النتيجة ا
W¾OÝ  ôUL²Š«

ـفيـدة في هذا الـكتاب اما أكـثر األفـكار ا
فـهي فـكـرة تـوخي االحـتـمـاالت الـسـيـئة
ـشـروع والتي ـبـاشـرة بـتنـفـيـذ ا قـبل ا
تـسـتـدعي عـقـد اجـتـمـاعـات قـائمـة عـلى
ــشــروع بـرمــته) وأن فــرضــيــة (فــشل ا
نـفذة سـتمـر بعـقبـات صعـبة. الـشركـة ا
ويـتــعــ عـلـى اجملـتــمــعــ اسـتــنــفـار
طاقاتهم في البحث عن احللول الناجعة
لـــتالفـي الـــفـــشل وجتــــنب االنـــهـــيـــار.
وبالتـالي فإن مواجـهة التـحديات أفضل
بـــكـــثــــيـــر من الـــركــــون الى الـــضـــعف
واالســـتــسالم. .خـــتــامــاً: يـــكــشف هــذا
الـكـتـاب عن كـيـفـيـة إسـتـخـدام األخـطاء
كأدوات تعليمية وكـيفية االستعانة بها
دى في حتـويـل اإلخـفـاقـات الـقـصـيـرة ا

دى. . إلى جناحات بعيدة ا
{ عن مجموعة الواتساب

غالف الكتاب

حسني زهرون 

دينة احلزام االخضر في ا

WM¹b∫ شوارع وساحات واسعة في مدينة بسماية
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{ بـاريس- وكـاالت: حـطم الـقـميص
الــذي ارتــداه أســطـــورة كــرة الــقــدم
األرجـــنــتــيـــنــيـــة ديــيــغـــو أرمــانــدو
مـــارادونـــا عـــنـــدمـــا ســجـل هـــدفــ
شــهــيــريـن في مــرمى إجنـــلــتــرا في
مــــونــــديــــال  1986جــــمــــيـع األرقـــام
قتنـيات الرياضية. القياسيـة لبيع ا
وأعـلـنـت دار سـوذبـيـز لـلـمـزادات أن
الــقـــمــيص الـــذي ارتــداه مـــارادونــا
خـالل مــبــاراة مـــنــتـــخب بالده ضــد
إنــكــلـتــرا في ربع نــهـائـي مـونــديـال
ـكـسـيك عـام  1986 بـيـعه بـنـحـو ا
مـــــلــــيـــــون دوالر. وكــــان الـــــرقم 9.3
البس الــقــيــاسـي الــســابق لـــبــيع ا
الـــريـــاضـــيـــة هـــو قـــمـــيص ارتـــداه
أسـطورة كـرة الـبـيسـبـول األمريـكـية
بــايب روث في أواخــر عــشـريــنــيـات
اضي حـيث  بيعه في عام القرن ا
مليون دوالر. كما أن 5.6مقابل  2019
سـعـر بـيع قـمـيص مـارادونـا تـخطى
بي لعام سعر مخـطوطة البـيان األو
ـبلغ  1892 مـلـيون 8.8الـتي بـيـعت 
دوالر في ديــسـمــبـر  ?2019مــحـقــقـا
رقـما قـياسـيا مـطـلقـا. وجرت عـملـية

البيع عبر اإلنترنت منذ  20أبريل 
تسـجـيل عرض واحـد فـقط بنـحو 5
ماليــ دوالر. لــكن عـــمــلــيــة الــبــيع

شهـدت نشاطـا في الدقـائق األخيرة
مع اسـتـجـابـة الـعـديـد من الـعـروض
حــتى وصل إلى مــبـلغ  9.28مـلــيـون
ــا فـي ذلك الــتــكــالــيف. ولم دوالر 
ـشـتـري أو يـتم الـكــشف عن هـويـة ا
ــشــتــرين عــلى الــفــور من قــبل دار ا
سـوذبيـز. وكـان الـقـميص األزرق مع
الرقم  10منذ نـهاية مبـاراة مونديال
ـثـيــرة لـلـجـدل بـ ـكـسـيك  1986ا ا
األرجــنـتـ وإنــكـلـتــرا بـحـوزة العب
الــوسـط اإلنـكــلــيــزي ســتـيـف هـودج

الـذي تبـادل الـقـمصـان مع مـارادونا
بـعـد خـسـارة إنـكـلـترا  2-1في الدور
ربع النـهائي. وامـتلك هـودج قميص
مـارادونـا الـذي يـطـلق عـلـيه يـد الـله
ــدة  35عـــامــا قـــبل أن يــعـــيــره إلى
مــتــحـف مــانــشــســتـــر. وكــانت تــلك
ـواجـهات ـباراة واحـدة من أكـثر ا ا
الــــتي ال تــــنــــسى في تــــاريـخ كـــأس
الــعـالـم واكـتــسـبت أهــمـيــة خـاصـة
لألرجــنـتـ ألنـهـا أقــيـمت بـعـد أربع
سنوات فـقط من خسارتـها في حرب

باراة محفورة الوين. وأصبحت ا ا
في فــولــكــلــور كــرة الــقــدم لــهــدفــ
ــارادونـــا: واحـــد ســيئ الـــســمـــعــة
واآلخـر قـمـة في الـروعـة عـلى مـلـعب
"أسـتــيـكــا" الـشــهـيــر في مـكــسـيــكـو
ســــيـــتـي. وجــــاء الـــهــــدف األول في
الـدقـيـقـة  51عـنـدمـا اعـتـرض هـودج
كــرة عــلى مـــشــارف مــنــطــقــة جــزاء
انـكــلـتــرا وحــاول إعـادتــهـا بــاجتـاه
حارس مرماه بيتـر شيلتون فركض
ـنـطـقة مـارادونـا بـاجتـاهـهـا داخل ا

ــتـابــعــتـهــا بـرأسه حلــظـة وارتـقى 
خـروج احلـارس لـكـنه اسـتـعمـل يده
الفـتـتــاح الـتـسـجـيل واحـتج العـبـو
باراة التونسي اجنلترا لدى حـكم ا
عـلي بن نـاصـر لـكـنه لم يـكـتـرث لهم
واحتـسب الـهدف ثـم أثار مـارادونا
اجلــدل بــعــد ذلك بــقــوله إن الــهـدف
سجل "قلـيال برأس مارادونـا وقليال
بيـد الـله". وبعـد أربع دقـائق ضرب
مارادونـا مـرة أخرى ولم يـكن هـناك
ـرة. حـيث اسـتـلم الـنـجم شك هـذه ا
األرجـنــتــيــني الــكــرة في مــنــتـصف
ــلــعب وتالعب بــأربــعـة مــدافــعـ ا
إجنــلـيــز قـبل أن يــتـخــطى احلـارس
ـرمى وهو شيـلـتون ويـسدد داخل ا
الهدف الذي اختير "هدف القرن" في
اســتـــطالع لـــلـــرأي أجـــراه االحتــاد
الـدولـي لـكــرة الــقــدم "الــفــيـفــا".  ثم
أضــاف مـارادونــا هـدفــ في مـرمى
بلـجيـكـا في نصف الـنهـائي قبل أن
ـانــيـا يـســاهم بــفـوز فــريــقه عـلـى أ
ـبـاراة الـنـهـائـيـة الـغـربـيـة  2-3في ا
رموقة بصفته قائدا ويرفع الكأس ا
نـتـخب بالده. وتوفي مـارادونا في
60عن عمـر نـاهز  2020 نوفـمـبر  25
عــامــا نـتــيــجــة أزمــة قـلــبــيــة بــعـد

معاناته فترة
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نتخب الوطـني مهند علي ميمي لاللتحاق  يغادر العاصمة العراقيـة بغداد متوجها الى اليونـان يوم غد االثن العب ا
بفـريـقه. وقـال مصـدر مـقـرب من الكـابـ مـهنـد في تـصـريح صحـفي إنه بـعـد ان تـماثل مـهـنـد علي لـلـشـفاء سـيـشد
الرحال متوجها الى اليونان بغية االلتحاق بفريقه نادي اريس اليوناني بعد تماثله للشفاء .وأوضح أن مهند اصبح

متاز . شبه جاهز بعد أن اكمل رحلة عالجه وسيغادر لليونان للمشاركة في مباريات فريقه بالدوري اليوناني ا
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وتـــصــحـــيح الـــوضع فــيـــمــا زادت
اخلـسارة مـعانـاة القـاسم على بـعد
نــقـطــتـ من الــكـرخ وبــدأ يـقــتـرب
ـنــطــقـة كــثــيـرا من الــســقــوط في ا
احلـمــراء وسط مــخــاوف االنــصـار
ـــســـابــقـــة اذا لم تـــعــدل مـن تــرك ا

باريات القادمة. نتائج ا
ÊU O  WDI  

وبالتعادل بدون اهداف انتهى لقاء
االمـــانـــة ونـــفط مـــيـــســـان لـــيـــدعم
ضـيف رصيده بـالنقـطة ويسـتمر ا
في مــكــانه الــرابع عــشــر ويــســعى
لالبــتـــعــاد بـــعــد اكـــثــر مـن مــواقع
اخلـطر واحلـال كذلك لـلضـيوف في
الــعـــودة بــتــعـــادل في كل االحــوال
افــضل من اخلــســارة بــعــد تــراجع
نــــتـــائـج اهل الــــعــــمـــارة  تــــعـــادل
الـــصــنـــاعـــة والـــديــوانـــيـــة. وعــاد
الـــديــوانـــيــة بـــنـــقــطـــة من مـــلــعب
الـصنـاعـة بتـعادل لـتـضاف الـنقـطة
ــهم لـــلــدور احلــصـــيــلـــة فــوزهـم ا
ـاضي عـلى اجلـويـة لـكـن احلـاجة ا
تــدعـوالى جنــاحـات اخــرى لـتـدارك
الــسـقـوط في الـدرجــة االدنى فـيـمـا
اســـتــمـــر الـــصــنـــاعـــة في مـــوقــعه
اخلـــامس عــــشـــر بـــســــبب تـــراجع
نـتــائـجه في الـفـتـرة االخـيـرة داخل

وخارج ميدانه.
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هم ـنتـشي بـفـوزه ا وحـقق زاخـو ا
ـــاضي عـــلى عـــلى اربـــيـل الـــدور ا
الـــفــرصــة الـــطــيـــبــة األخــرى وذلك
بـالفـوز الثـاني توالـيا بـعدما تـمكن
ــة نـفط الــبـصـرة بــهـدفـ من هـز
لـواحــد في الــلـقــاء الــذي جـرى من
دون جمهور لكن الالعب قدموا ما
عـــلـــيـــهم والـــدفـــاع عن مـــوقـــعـــهم

الثامـــن 43.
فـيــمـا جتــرع الـضــيـوف الــسـقـوط 
ـة الزوراء الـثـاني ذهـابـا بـعـد هـز

رصــيـده الى 49 ويــســتـمــر الــتـالق
ستويات العاليةويواصل وتفد ا
مـسـلـسل الـتـألق وتـقـد الـعروض
ــتـيــمـيـزة فـي اهم اوقـات الـدوري ا
الــذي يـقــتــرب من نــهــايـتـه قـبل ان
ــنــافــســة بــشــكل يــعــزز دوره في ا
مــــؤثـــــر في ظل عـــــطــــاء االعــــبــــ
والــتــركـــيــز عــلى االداء لــيــزيــد من
ـنـافـس و الـتـطـلع ضـغـطـه عـلى ا
إلى مـوقع افـضل فـيـمـا فشـل اربيل
ة (-1 باستعادة تـوازنه عقب الهز
) امـام جـيـرانه زاخـو حتت انـظار3
جـــمــــهـــورهم االكــــبـــر في جــــمـــيع
ــــواجـــهـــات الـــذي جتـــرع مـــرارة ا
الــنــتــيــجــة الـتـي تـعــد االقــسى من

وجهة نظرهم السباب معروفة.
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وعجـز العبـو الزوراء عن هـز شباك
الــكـرخ رغم افــضــلــيــة االداء اغـلب
والــــقت والحت اكــــثـــر مـن فـــرصـــة
خــطـــرة لــكن دون جـــدوى لــيــواجه
الـتشـكـيل مرة اخـرى مشـكـلة الـعقم
الـــتــهــديــفي الــتـي تــفــاداهــا بــشق
ـاضي بــالـفـوز االنــفس في الــدور ا
عـلى نـفط الـبـصـرة بـهـدفـ لـواحد
لــتـمــر االمــور صــعـوبــة مــرةاخـرى
لــــيــــزيــــد من غــــضـب جــــمــــهـــوره
واخلـروج سـويـة بـنـكـسـة وسط
حتـديــات الـدوري الـذي الزال
يـــــواجــــهـه الــــكـــــرخ في ظل
االســـتـــمـــرار في مـــنـــطـــقـــة
الـــهــبــوط الـــتي قــد تـــدفــعه
للنزول للدرجة االولى اذا لم

يسعف االمور. 
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وســـــجـل احملــــتـــــرف أرنـــــست
تــيـــيــري هــدفـــا قــاتال د 94لـــيــقــود
النـجف الى فوز صـعب على ضـيفه
الــقــاسـم بــهــدفـــ لــواحـــد لــيــرفع
اصــحــاب االرض رصـيــدهم الى 45
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انـــعـــكـــسـت مـــخـــاطــر
الــــنــــفط عــــلى اقــــرانه
بفضل النتائج اجليدة
الـتـي اسـتــمــر يــخـر ج
بـهــا عــنـدمــا تــمـكن من
حتــقـيـق الــفـوز الــثــالث
تـــوالـــيـــا عـــلـى حـــســاب
ضـيـفه اربـيل بـهـدف دون
مـقابل ضـمن مـبا يـات الدور
ــســابــقــة الــثالثــ مـن ا
ســجـلـهـمـا مـحـمـود
خـلــيل واحـمـد
عـــبــد الــرزاق
88 د 39و 
لـــــــــيــــــــــرفع
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ـصــارعــة في نـادي يــواصل فــريق ا
غـاز الـشـمال حتـضـيـراته اسـتـعداداً
للمشاركة في منافسات بطولة أندية
الـعـراق الـتي حتـتـضنـهـا الـعـاصـمة
ـقـبل .وقـال مدرب بـغـداد االسبـوع ا
مصارعة غاز الـشمال سنور ازاد في
تــصـريح صــحـفي أن االســتـعـدادات
متواصلة للمشاركة في بطولة اندية
قرر ان تقام في العراق و التي من ا
قبل وفي العاصمة بغداد االسبوع ا
ضــوء الـنـتـائـج الـتي سـتــتـحـقق في
ـصـارع الـبـطولـة سـيـتم اخـتيـار ا
الــــذين ســــيـــمـــثــــلـــون الــــعـــراق في
ـقـبـلـة . االسـتـحـقـاقـات اخلـارجـيـة ا
واضـاف ازاد ان فـريق غـاز الـشـمـال
اجــرى عـــدة نــزاالت وديــة مع فــريق
مصـارعة نادي الـثورة الـذي يعد من
األنــديـــة صــاحــبـــة الــبـــاع الــطــويل
بالـلعـبة للـوقوف عـلى مدى جـاهزية
فـــريــقـــنـــا قــبـل الــدخـــول في غـــمــار
ـنــافـسـة .وتـابع ازاد ســيـمـثل غـاز ا
ــصــارعـ الـشــمــال في الـبــطــولـة ا
شـهـاب حـازم بوزن  55كـغم و ايوب
احمد بوزن  60كغم و مرتضى دحام

∫hOL
جانب من مزاد
بيع قميص
مارادونا
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شاركـة وتغيير رأيهما وال سيما للتفكير با
أن االحتـاد اآلسـيــوي حـدد الـثـامن من هـذا
ـشـاركة الـشـهـر كـآخـر موعـد لـتـسـلم كـتب ا
لـكن الــنــاديـ إعــتــذرا رسـمــيــا وسـتــكـون
مـشـاركـة الـعـراق بـفـريق واحـد هـو احلـشد
الشعـبي. وكان نادي احلـشد الشـعبي ثالث
الـــدوري الــعـــراقي لـــكـــرة الــيـــد قـــد أعــلن
مشاركـته في بطولـة األندية اآلسـيوية وقام
بـإرسـال كـشـوفـات وفـده لالحتـاد اآلسـيوي
العـتــمــادهـا رســمــيـاً. يــذكــر أن آخــر فـريق
عـراقي شـارك بـالـبـطـولـة كـان فـريق الـكرخ
ـركـز عام  2019في الـكـويـت وأحـرز فـيـهـا ا

التاسع.

للـرجـال للـعام  2021-2022في مـدينـة حـيدر
آباد الـهنـدية بـعد اعـتذار اجلـانب القـطري
اسـتـضـافـة الـدوري. وأشار إلـى أن االحتاد
الــعــراقي مــنح فـرصــة لــلـشــرطــة واجلـيش
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أكـد االحتــاد الـعـراقي لـكـرة الـيـد أن نـاديـاً
عراقـيـاً واحداً سـيشـارك في بطـولة األنـدية
ـنسق اإلعالمي الـعربـيـة لكـرة الـيد. وقـال ا
لالحتــاد حــسـام عــبــد الـرضــا في تــصـريح
صــحــفي إن حــامل الـلــقب لــلــمـوسم -2021
ـشـاركة وكـذلك 2022 الـشـرطـة اعـتـذر عن ا
ـالـية الـوصـيف نـادي اجلـيش لـلضـائـقـة ا
لــيــتــقــدم نــادي احلـشــد الــشــعــبي لــطــلب
قـبلة. شـاركة رسمـيا في بطـولة األنـدية ا ا
وأضـاف عـبد الـرضـا أن االحتـاد اآلسـيوي
لـــكـــرة الـــيـــد أعــلـن عن إقـــامه الـــبـــطـــولــة
اآلســيــويــة الـ 24لألنـــديــة أبــطــال الــدوري
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نطـمة العـراقية مخـتلفـة. وقال رئـيس ا
بـــالــكــيــكـــوشــيــنــدو تـــيــمــور حتــســ
عـبــدالــرحـمـن في تـصــريح صــحـفي إن
هـذه البـطـولـة الدولـيـة هي األولى التي
ـنظـمة يـنظـمهـا الـعراق ضـمن منـهاج ا
الدولية للعـام احلالي بعد النتائج التي
شـاركات السـابقة. حقـقها الـعراق في ا
وأضــاف عـبــد الـرحــمن أن خـمس دول
أكَّـدت مـشاركـتـها فـي البـطـولة وهي كل
انـيا و ايران وسـيرالنكـا واليابان من ا
ــضـيف و الــيـونــان فــضالً عن الــبـلــد ا
الـعـراق الفـتاً أن لـعـبة الـكـيـكوشـيـندو
هي إحـدى األلـعـاب الـقـتـالـيـة احلـديـثـة
الــتي أخــذت بـاالنــتــشـار خالل الــفــتـرة

األخيرة.

ـنــسق االعـالمي الحتــاد الـكــيك وقــال ا
بوكسـنغ احمد رحـيم نعمـة في تصريح
صـــــحـــــفـي ان مـــــحـــــاضـــــرات الــــدورة
غـلـقة التـحـكـيمـيـة اقـيمت في الـقـاعـة ا
لـنادي نـفط الـبصـرة وشارك فـيـها اكـثر
من  20 شـخصـاً مابـ العـب ومـدرب

وحكام. 
واضـــاف نــعـــمــة ان االحتــاد الـــعــراقي
ـركــزي بـالــكـيك بـوكــسـنغ يــنـظم هـذه ا
ــســتــوى الــدورات من اجل االرتـــقــاء 
الـلعـبة وضـمان حتـقيق نـتائج مـتمـيزة
قـبـلة. وفي ـشـاركات اخلـارجـيـة ا في ا
ســيــاق مــنـفــصـل حتــتــضن مــحــافــظـة
الـســلـيــمـانــيـة نــهــايـة الــشـهــر احلـالي
مـــنـــافـــســـات بــطـــولـــة األ الـــدولـــيــة
ـنظـمة بـالـكيـكوشـينـدو التـي تنـظمـها ا

ركزي والتي اقـامهـا االحتاد الـعراقـي ا
رحوم لرياضـات الكيك بوكـسنغ دورة ا
احلــكم الــعـــربي حــســ عــلي جــاسب.
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 اخـتـتمت في مـحـافظـة الـبصـرة الدورة
التحـكيميـة التطويـرية بالكـيك بوكسنغ
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دورة تدريبية بالكيك بوكسنغ

فريق احلشد بكرة اليد

بوزن  63كغم ومحمد قاسم بوزن 73
كغم وغزوان عبـدالقادر بوزن 77كغم
و احمـد محـمود بوزن  87كغم. وفي
سياق منفصل اخـتتمت في محافظة
ميسان بـطولة احلشد الـشعبي لكرة
ة  3*3والــتي أقـيــمت بـرعــايـة الـســلـَّ
نــادي احلــشــد الــشــعـبـي الـريــاضي
ــثــلــيـة الــلــجــنـة وبــالـتــعــاون مع 
بيـة في احملافظـة .واقيمت هذه األو
الــــبـــــطـــــولــــة اســـــتـــــذكــــاراً الرواح

الرياضي عبـد احلافظ عبد الرضا
كـاظم حــمـود عـدنـان جـبـر احلـافظ
چــاسب رحـيم فــاضل حـبـل ولـهـان
فـلــيح مــحــمــد قـاسـم جـلــوب عــبـد
الرزاق عبد القادر مالك عمران رعد
جابر جواد رزوقي. وكـانت النتائج
الـنـهـائـيــة لـلـبـطـولــة عـلى الـتـرتـيب
اآلتي : فريق األساطـير أوالً  األنيق
ثـانــيـاً  فــيـمــا جـاء فــريق الـتــحـدي

ركز الثالث. با

اجملـــمــوعــة الــرابـــعــة لــكـــأس الــعــالم.
واوضـح االحتـــاد انه في  14حـــزيـــران
ـقبل تـلتـقي كوستـاريكـا مع نيـوزلندا ا
ـــؤهل لـــكــأس ــلـــحق الـــفـــاصل ا فـي ا
ـواجهة الـعالم حـيث سيـصعـد الفـائز 
انيا وإسبانيا واليابان في اجملموعة أ
ـلــحـقـ اخلــامـســة. وبـاإلضـافــة إلى ا
الـدولـيـ تـبـقى بـطـاقـة عـالـقـة بـسـبب
الــعــمــلــيـة الــعــســكــريــة الــروسـيــة في
أوكـرانـيـا بـ الفـائـز في مـبـاراة ويـلز
واســـكـــتــــلـــنـــدا- أوكـــرانـــيـــا في  1و5
حـزيـران. وسـتـقـام  6مـبـاريـات من دور
مـجموعـات في كأس العـالم على استاد
أحــمــد بن عــلي بـاإلضــافــة إلى إحـدى
ونديال األول مـباريات دور الـ16  فـي ا
فـي الشرق األوسط الذي يـنطلق في 21

قبل. تشرين الثاني ا
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ـنــتـخب الــعــراقي لـلــنـاشــئــ لـكــرة الـســلـة الى يــتـوجـه ا
ـحـافظـة الـسـليـمـانـية لـلـدخول فـي معـسـكر دربـنـديخـان 
ـقبل. وقال عهد داخلي اسـتعدادا لالستـحقاق اآلسيوي ا
نسق االعالمي الحتاد الـسلة في تـصريح صحفي فـالح ا
ان الـفريق بـدأ رحـلته اإلعـداديـة وأن االحتاد امن لـلـفريق
ـعـسـكــر لـلـوقـوف عـلى عـدد من الــلـقـاءات الـوديــة خالل ا
. واشار الى جاهـزية الفريق وخلق االنسجام ب الالعب
ـنــتــخب قــبل ــعــســكــر هــو اســتــعــداد ا ان الــهــدف من ا
قررة اقامتها في االردن شـاركة في بطولة غرب آسيـا ا ا
للـمدة العـاشر ولغـاية الرابع عـشر من شهـر ايار احلالي.
وب ان اجلـهاز الفـني اعلن الـتشكـيلـة النهـائيـة للمـنتخب
والـتي ضمت  12العـباً هم سـفيـان ابراهـيم وسـامر تـغلب
وانس ايـاد وكيـانوش سـربـست وعبـد اللـه مرتـضى وعلي
سـامر وحسن صاحب وحسـن عالء وعلي عالء وحس

علي ذياب ونور أدهم.
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حـســابـات الـطالب ووضـعـهم حتت
ضــغط تـعـديل الـنـتـيـجـة عـلى االقل
لـكن اجلـويـة عـزز تـقدمه عـن طريق
احـــمــد كــوني د69قـــبل ان يــتــمــكن
الطالب من تـقلـيص الفارق د 88من
قـبل مـحـمـد جـواد لـيـتـلـقى الـفـريق
اخلــســارة الـثــالــثــة تـوالــيــا وبـات
مـوقــعه الــثــاني مــهـدد مـن الـوسط
عــلى بـعــد نـقــطـة بــعـدمــا فـشل في
الـعـودة لـلـمـنـافـسـات وبـات يـواجه
الــتـحــديـات احلــقــيـقــيـة من جــولـة
الخرى في وضع اخـتلف تـماما عن
الفترة السابقـة فيما حصد اجلوية
ثالث نـــقــــاط صـــعــــبـــة فـي افـــضل
ـــرحـــلــة الـــثــانـــيــة نـــتــائـــجه في ا
مـتـجـاوزا تـعـثـر الـديـوانـيـة لـيـعود
رابــعـا 51بــافــضـلــيــة االهــداف عن

الزوراء اخلامس.

ـو قع متقـدم وكذلك  تقدم ويسعى 
نوروز موقـع بفضل الـنقطة التي
ـيـنــاء بـعـدمـا فـرط اقـتـطــعـهـا من ا
بـــكــامل الــنــقـــاط في الــلــقــاء الــذي
استـمر مـتقدمـا بهـدف واسو رستم
د 32حــتى الـوقـت االضـافي عــنـدمـا
تــمـــكن اصـــحــاب االرض من ادراك
الـتــعـادل د 91من قــبل سـالـم احـمـد
ـيناء في نتـيجة زادت مـن متاعب ا
الـذي لـم يـستـفـيـد حـتى مـن ملـعـبه
قـبل ان يـشـعـر جـمـهـوره بـاإلحـباط

ريرة. بسبب واقع النتائج ا
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وجنح اجلوية في حتـقيق النـتيجة
ــطـــلـــوبــة بـــفـــوزه عــلـى الــطالب ا
بهدف لواحد وتقدم الفريق بهدف
حمود مـشعان الذي سجـله باخلطأ
فـي مــــرمـــاه د 13الـــــذي خلــــبط من

اقــرب لــلـهــبــوط مـنـه لـلــبــقـاء بــعـد
ــشـوهــة في ــرتــبــكــة وا الــعــودة ا
وسم احلالي وسط الفـشل الكبير ا
بخسارة  21مباراة وفوز يتيم ومن
جـــهــة اخـــرى  فـــرض الـــكـــهـــربــاء
الـتـعــادل عـلى نـفط الــوسط بـهـدف
مـــونــتي د 67والـــزامه عـــلى تــوقف
نـتــائــجه اجلــيــدة الـتي وصــلت به
لـلـمــوقع احلـالي ومـنـعه من خـطف
الوصافة بعدما تقدم د 62عن طريق
حــســ عـــبــد الــواحــد لــكــنه الزال
ـــســـاعــدة حـــاضــرا ومـــنـــافـــســا 
عـــنــاصــره الــتي قـــدمت مــبــاريــات
واضحة في الفترة االخيرة واليريد
ــنـافــسـة في وقت ان يـتــخـلى عن ا
الـذروة فـيمـا عـاد الـكهـربـاء بنـقـطة
غـاليـة تقـدم بهـا تاسـعا 37واستـمر
و اجهات الصعبة يقدم نفسه في ا

لـيــغـيب ويــفـشل فـي بـلــوغ فـرصـة
طلوبة ذهابا.  حتقيق  النتائج ا
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وحـقق الشـرطـة فوزا مـتـوقعـأ على
سـامــراء بـالــتـغـلب عــلـيه بــثالثـيـة
نــظــيـفــة تـعــاقب عـلى تــسـجــيـلــهـا
ــــواس د 37وبــــســــام مــــحــــمــــود ا
شاكر 45ومصـطفى مـحمد63ليـعزز
صـــدارتـه وتـــقـــدم خـــطـــوة لالمـــام
للـحصـول على الـلقب الـسادس في
ظل فارق النقاط عن اقرب مالحقيه
وله لقـاء مؤجل مـع الغـر اجلوية
ويــتـطـلع إلى حــسم االمـور بـأقـرب
وقت بـعـدمـا استـمـر يـثـبت جدارته
في مـبـاريـاته بفـضل دور عـنـاصره
ـــهـــمـــة الـــتي تـــواصـــلـت تـــد عم ا
والـسـيــر بـهـا بـاالجتــاه الـصـحـيح
فـيـمـا زادت مـعـانـاة سـامـراء وبـات

{ مــــدريـــــد- وكــــاالت: أعــــلن االحتــــاد
الـــدولي لــكـــرة الــقـــدم فــيـــفــا أن قـــطــر
ـلحق الـفاصل سـتسـتـضيف مـباراتي ا
ـؤهل لكأس العالم 2022  في حزيران ا
ـقبل وهما الفائز من مباراة اإلمارات ا
ضــــد أســـــتــــرالــــيــــا أمـــــام الــــبــــيــــرو
وكــوســـتــاريــكــا مع نـــيــوزلــنــدا. وقــال
االحتـــاد في بـــيـــان رســـمي ان إســـتــاد
أحـمد بن علي في الدوحـة سيستضيف
ـــبـــاراتـــ يـــومي  13و 14حــــزيــــران ا
ــــقـــــبل. واضــــاف ان اإلمــــارات ضــــد ا
أســتـرالــيـا ســتـلـتــقي في الــدوحـة يـوم
ـقــبل ويـلــتـقي الــسـابـع من حـزيــران ا
الـفائز منهما مع بيرو في  13 من نفس
ؤهل لـلـمـونـديال ـلـحق ا الـشـهـر في ا
ــبــاراة وســيــتــأهـل الــفــائــز من تــلك ا
ارك وتونس في ـواجهة فـرنسا والـد d…∫ احدى مواجهات فرق الناشئ بكرة السلة

حكيم شاكر
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{ باريس- وكاالت: كشف تقرير صحفي فرنسي عن تغير في موقف كيليان مبابي جنم باريس سان جيرمان والذي
كان على أعـتاب الرحـيل وسط ارتباطـه باالنتـقال إلى صفـوف ريال مدريـد. وذكرت صحـيفة لـو باريزيـان الفرنـسية أن
وسم اجلـاري. وأضافت: كـيلـيـان مبـابي في طريـقه لـتجـديد عـقـده مع باريس سـان جيـرمان والـذي سـينـتهي بـنـهايـة ا
بـدأ إلى نـاصـر اخلـليـفي رئـيس سـان جـيرمـان حـيث قـبل الالعب الـعرض مبـابي وعـائـلـته أعـطوا مـوافـقـة من حيـث ا
ـقـدم من الـنادي الـفـرنسي. وتـابـعت: مـبابي وافق عـلى عـرض بـاريس ليـحـصل على  50 مـليـون يـورو كراتب الـهائل ا
دة عـام مع خيار التمديد ـوسم باإلضافة إلى مكافآة والء بقيمة  100 مليون يـورو وسيوقع على عقد  سنوي  في ا
اضي عـندما قدم ريـال مدريد عرضـا بقيمة غـادرة سان جيرمـان في الصيف ا لعـام إضافي. وكان مبـابي في طريقه 

 مليون يورو لكن الالعب بقى في باريس نظرا لرفض النادي رحيله. من جانبها نفت فايزة العماري والدة 200
بدأ مع مبابي تلك األنباء وقالت عبر حسابها على تويتر: ال يوجد أي اتفاق من حيث ا
فـاوضات حـول مـستـقبل مـبـابي تسـير في بـاريس سـان جيـرمان أو أي نـادٍ آخـر ا

هدوء كبير من أجل السماح له باتخاذ القرار األفضل.
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{ مدريد - وكـاالت: اعتبـر اإلسباني
كارلوس ألكـاراز أن مواطنه رافائيل
نـــــادال الــــذي ســــيـــــنــــافـس أمــــامه
لـلحـصول عـلى بطـاقـة نصف نـهائي
بـطــولــة مـدريــد لــلــتـنس مـن أفـضل
الـالعـبــ في الــعــالم لــكـنـه أكـد أنه
ســيـبــذل كل مــا في وسـعه لــلـظــهـور
بـأفـضـل مـسـتـويـاته. وبـعـدمـا حـسم
تأهله لربع نـهائي البـطولة إثر فوزه
عــلـى كــامــيــرون نــوري قــال الالعب
الـذي احـتـفل لـلـتـو بـعـيـد مـيالده 19
نادال أحد أفضل الالعب في العالم
العب الـــرمـــلـــيــة. واألفــضـل عـــلى ا
وأضـــاف عــلى الـــرغم من أنـه يــقــول
رشح األوفـر حـظًـا فذلك ألنه إنـني ا
لم يصل بعـد ألفضل حاالته الـبدنية
ألنه تــعـــافى مـــؤخــرا من اإلصـــابــة.
وشـدد لـكن علـيك دائـمـا التـفـكـير في
ـرشح األوفـر حـظًـا رافـا بـاعــتـبـاره ا
ألنه فــــاز بــــالــــفــــعل هــــنـــا  5مـــرات
بـــاإلضـــافــــة إلى كل األلــــقـــاب الـــتي
العب الـرمـليـة. وأبرز حـققـها عـلى ا
ألـكـاراز أنـا الـشـاب اجلـديـد  الـوافد
حديثا الذي ال يجب أن يتعرض ألي
ضغوط أثناء الـلعب أمام أحد أفضل
الـالعــبـــ في الـــتــاريخ. وفـي نــفس

الوقت أكـد سأحاول الـظهـور بأفضل
مــسـتــويـاتي. بـالــطـبع أحــلم وأقـاتل
ألكـون األفضل. كـمـا قلت لـكي تـكون
األفضل علـيك أن تفـوز على األفضل.

أعتقد أنني مستعد للقيام بذلك.
WL U  WN «u

كـمـا تــواجه الـتـونـسـيـة أنس جـابـر
نظيـرتها األمـريكية جـسيكـا بيجوال
ـفـتـوحـة في نـهـائي بـطـولـة مـدريـد ا
للتـنس. وبلـغت أنس جابر الـنهائي
ـجموعت دون رد على بعد فوزها 
الروسية أليـكساندروفا. أمـا جسيكا
بـيجـوال أطـاحت بالـسـويسـريـة جيل
جـموعـت دون رد بواقع تيـكمـان 
وبـــاتـت أنس جـــابـــر أول 4-6 و 6-3
العـبـة عـربيـة تـتـأهل لـنهـائي بـطـولة
من فئة ألف نقطة حسبما ذكر موقع
العبـات الـتنس احملـترفـات. وتقـابلت
أنس ضـد بـيـجوال في  4 مـنـاسـبات

األولى فـي بـــطــــولـــة كــــيـــبـــاك 2018
وفــازت الالعــبـة األمــريــكـيــة ونـفس
األمر تكرر في بطولة مونريال 2021.
وفـازت أنس جـابـر عـلى بـيـجـوال في
بـــطـــولـــة شـــيـــكـــاغــو  2021وكــررت
انـتــصـارهـا في ثـمن نــهـائي بـطـولـة

دبي. 
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ـير بـوت سـنوات وهـو ما نـفاه فالد
عــــام 2008. وقـــــالت خــــدمـــــة الــــعــــمل
اخلـارجي األوروبي إن كـابايـيفا تـشغل
مـنصب "رئيـسة مجلس إدارة مـجموعة
مــيــديــا غــروب الـوطــنــيــة وهي شــركـة
قـابضة تملك حصصـا كبيرة تقريبا في
كـل وسائل اإلعـالم الفـدرالـيـة الـروسـية
الـرئـيـسيـة" الـتي تـبث دعـاية احلـكـومة
الـروسيـة. وجاء في الـوثيـقة األوروبـية
أنّ العـبـة اجلـمـبـاز الـسـابـقـة والـنـائـبـة
السابقة في مجلس الدوما "مرتبطة في
." ـير بوت شـكل وثيق بالـرئيس فالد
ونـــقل مـــقــال نـــشــرته صـــحــيـــفــة وول
ســتـريـت جـورنــال في اآلونـة األخــيـرة
عن مـسـؤولـ أمـيـركيّـ أنّ كـابـايـيـفا
وُصِـفت في تـقريـر استـخـباري أمـيركي
. سـرّي بـأنّـها تـسـتـفيـد من ثـروة بـوت
كذلك هناك ثالثة أشخاص يعملون في

ـعرض الئـحة جديـدة من األشخاص ا
حلــظـر دخـولــهم إلى االحتـاد األوروبي
وجتـمـيد أصـولـهم فيه فـي إطار حـزمة
سـادسـة من الـعـقوبـات األوروبـيـة التي
ـنـاقـشـة حـالـيا ردا عـلى ال تـزال قـيـد ا
احلـرب الـروسـيـة في أوكـرانـيـا. ويزعم
عـدد من وسـائل اإلعالم أن هـنـاك عالقة
تـربط الـرئيس الـروسي بكـابـاييـفا مـنذ

{ بـروكسل-(أ ف ب) - تـنظـر بروكسل
في فـرض عقـوبات عـلى العـبة اجلـمباز
الــروسـيــة الـســابـقــة ألـيــنـا كــابـايــيـفـا
ؤيـدة للـكرمـل لـدورها في "الـدعايـة" ا
ولـعالقاتها "الوثيقة" بالرئيس الروسي
ا جاء ـير بوتـ وذلك استـنادا  فالد
في وثـيقـة اطلـعت عليـها وكـالة فرانس
بـرس اخلميس. وورد اسم كاباييفا في
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جــديــد مع الــبـلــوجــرانــا. وأعـلـن بـرشــلــونـة
مؤخـرًا توصله التـفاق مع أراوخـو للتـجديد
حـتى صـيف 2026  مع شـرط جــزائي بـقـيـمـة
مليار يورو. وقـال أراوخو خالل تصريحاته
لــصــحـيــفــة "سـبــورت" اإلســبـانــيــة: "رفـضي
لـلـعـروض? كـانت دائـمــا رغـبـتي هي الـبـقـاء
وأشـعـر بــسـعـادة عـظـيـمــة لـتـجـديـد عـقـدي".
ـدافع صاحب الـ 23 عامًـا: "أنا في وأضاف ا
أفـضل نـاد في الـعـالم وهـذه مـكـافـأة لـلـعـمل
الـــذي قــمت بـه في الــفـــتــرة األخـــيــرة". وأ
األوروجـويـاني رونـالد أراوخـو: "الـثـقـة التي
وضــعــهـــا الــنـــادي بي تــعـــني أنـــني أفــعل

األشـيـاء بـشكل جـيـد". ويُـعـد أراوخو
من أهـم الـــعــــنـــاصـــر فـي خـــطط
دير الفني تشافي هيرنانديز ا
ومـتـوقع أن يـظل قـلب الـدفـاع
األســاسي لــلـبــلـوجــرانـا في

قبلة. السنوات ا

{ بـرشـلـونة - وكـاالت: فـجـر تقـريـر صـحفي
إسباني مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة
األوروجـــوايـــاني لـــويس ســـواريـــز مــهـــاجم
أتـــلــتـــيــكـــو مــدريـــد في الــعـــودة لــصـــفــوف
ـوسم احلالي. وبـحسب بـرشلـونـة بنـهايـة ا
بـرنامج "الـشـيرجنـويتـو" اإلسـباني الـشهـير
فـــإن لـــويـس ســـواريـــز يـــريــــد الـــعـــودة إلى
بــرشـلــونــة ويـبــدو عــلى اسـتــعــداد خلـفض
راتبه. وأضاف "سـواريز مسـتعد لـلتكيف مع
ظـروف بــرشــلــونــة االقــتــصــاديــة احلــالــيـة
بجـانب أن أتـلـتـيـكـو مـدريـد ال يـنـوي جتـديد
عـقـده إذ ال يـشارك كـثـيـرا مع الـفـريق". وأفاد
التقـرير أن برشلـونة يعـلم أن لويس سواريز
ـسـؤولـ مـنه يـريـد الـعـودة وطـلب بــعض ا

االنتظار حلسم القرار.
كـمــا كـشف األوروجــويــاني رونـالــد أراوخـو
مدافع برشـلونة سبب رفـضه العروض التي
تلقاها في الفترة األخيرة وتوقيعه على عقد

أخبار النجوم
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ـؤتـمـر األوروبي { رومـا- وكـاالت: تـأهل رومـا اإليـطـالي لـلـمـبـاراة الـنـهـائـيـة لـدوري ا
بـتغـلـبه عـلى ضـيـفه لـيسـتـر سـيـتي اإلنـكلـيـزي بـهـدف من دون رد  في إيـاب الـدور قبل
ــبــاراة الــوحــيـد لــرومــا في ــســابــقــة. وســجل تــامي أبــراهــام هــدف ا الــنــهــائي من ا
الـدقــيـقـــــــــة 11. وضـرب ذئــاب الـعــاصـمــة مـوعــدا في نــهـائي الــبــطـولــة مع فـيــنـورد
الـهـولنـدي الذي تـعادل سـلـبيـا مع مضـيـفه مارسـيلـيا الـفـرنسي في الـدور ذاته. وكان
رومـا قد تـعادل ذهـابا  1/1 مع لـيسـتر سـيتي في إجنـلتـرا ليـتأهل لـلنـهائي بـفوزه 2/1
. أما فينورد فصعد للنهائي بعدما فاز ذهابا  3/2 على مارسيليا بارات في مجموع ا
ـباراة النـهائـية ب رومـا وفيـنورد في العـاصمـة األلبانـية تـيرانا في هولـندا. وستـقام ا

يوم  25 آيار/مايو اجلاري. 
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{ لـندن- وكـاالت: حتدث جنم لـيفـربول مـحمـد صالح بتـفاؤل عن
وسم وذلك بـعد حـصوله احتـمـال حتقـيق فـريقه  4 ألقـاب هـذا ا
ـوسم في إجنـلـتـرا بـرأي الـنقـاد خالل حـفل عـلى جـائـزة العب ا
ـرة الـثـانـيـة التي يـفـوز فـيـهـا صالح بـهذه أقـيم في لـنـدن . وهي ا
اجلـائزة بـعد موسم 2018-2017.  وبعـد تقـد أسطـورة الريدز
ـصري: شـعـور عـظيم إيـان راش اجلـائزة لـصالح قـال الـدولي ا
أود شكر كل من صوت لي.. بالطبع يشكل الصحفيون جزءًا كبيرًا
وسم. زيد هذا ا من عائلـة كرة القدم ونأمل أن نـتمكن من الفوز بـا
وعـما إذا كـانت الربـاعـية واقـعيـة أجاب: أعـتقـد ذلك.. ليس كل شيء
ـباريـاتنـا في الدوري ونـرى ما إذا كان في أيـدينـا علـينا أن نـفوز 
ـا أم ال. وواصل: لـديهم مـانـشـسـتـر سـيتي الـسـيـتي سـيخـسـر نـقـاطً
فريق رائع ومـدرب رائع وأنا متأكد من أنهم يريدون االستمرار في
ـكن نــحـتــاج فـقط إلى الــتـركــيـز عــلى مـبـاراة الـفــوز.. لـكن هــذا 
ـدة 5 تــوتــنــهـام وأن نــنــطــلق من هــنــاك. وأردف: لــقـد كــنــا مــعًــا 
ـبـاراة األخـيـرة ضـد سـنـوات ونـحن نـعـرف مـا يـلـزم لـلـفـوز.. في ا
فــيـاريــال في دوري األبــطـال كــنــا مـتــأخـرين  0-2 خـارج أرضــنـا
قبلة.. لدينا وتمكنا من الـعودة.. هذا مهم حقًا لعقليتنا وللمباريات ا
عـقلـية تمـكنـنا من الفـوز بأي لقـب. وعن نهائي دوري أبـطال أوروبا
ـقـرر أمـام ريـال مـدريـد يـوم  28 مـايـو/آيـار اجلاري قـال صالح ا
ـلـكي عام 2018  بـعد تـعرضه الـذي خـسر الـنـهائي أمـام الـفريق ا
لـإلصـابـة وخـروجه مـبـكـرًا في الـشـوط األول: أنـا مـتـحـمس جـدًا..

ومتأكد من أن الفريق أيضًا متحمس جدًا لذلك.
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الرئيس الروسي
مع العبة اجلمباز

وكــالــة "ريـــا نــوفــوســتي" احلــكــومــيّــة
ويـوصَفـون بأنّـهم يقـومون بـ"الـدعاية"
قـد أضــيـفـوا إلى الالئـحـة الـتي قـدّمـهـا
مـكتب مسـؤول السياسـة اخلارجيّة في
االحتـــاد األوروبّي جــوزيب بــوريل إلى
الـــدول األعـــضـــاء األربـــعـــاء. وتــشـــمل
احلـــزمـــة الــســـادســـة من الــعـــقـــوبــات
ـنـاقـشة األوروبـيـة الـتي ال تـزال قـيـد ا
فـــرض حـــظـــر تــدريـــجـي عــلـى الــنـــفط
الــروسي واســتـبــعـاد أهـمّ بـنك روسي
ــئــة مـن الــسـوق) "ســبــيــربــانك (37 بــا
الي ومـؤسّـستَـ أخريَـ من الـنظـام ا
الـدولي "سـويـفت" فـضالً عـن حظـر بثّ
ا في ثالث قـنوات تلـفزيونيّـة روسيّة 
ذلـك "روســيــا  24 و"روســـيــا آر تي آر".
ومـن الضـروري أن يـكـون هنـاك إجـماع
مـن الـدول الـســبع والـعــشـرين من أجل

تبنّي هذه العقوبات.
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ـبـلي { مـدريـد- وكـاالت: يــوجه آرسـنـال أنـظـاره نـحــو عـثـمـان د
جنـاح برشـلونـة والذي يـنـتهي تـعاقـده مع العـمالق الـكتـالوني بـنهـاية
وسم اجلاري. وبـحسب صحيفة موندو ديبـورتيفو فإن آرسنال يسعى ا

لـلتـخلص من نـيكـوالس بيبي والـذي تعـاقد مـعه مقابل  90 مـليون يورو من
ـهتم بـضم عـثـمان لـيل في صـيف 2019. وال يـعد آرسـنـال الـفريق الـوحـيـد ا
بلي حيـث يرغب مانشستر يونايتد أيضًا في ضم اجلناح الفرنسي. وهذه د
ـبلي عـلى رادار آرسنال حـيث سبق ـرة األولى التي يـتواجـد فيـها د لـيست ا
ـدفعجيـة الالعب عندمـا تواجد في رين وانتـقل بعدهـا إلى بوروسيا وأن تتبع ا
ـدرب مـيـكـيل أرتـيـتـا يرى في دورتـمـوند. وأضـافت الـصـحـيـفـة اإلسـبـانيـة أن ا
رجعي آلرسنال. ويبدو آرسنال مستعدًا لتقد بلي الالعب االستراتيجي وا د
ـبلي أكـبر من ذلك الذي يـتقـاضاه مع برشـلونـة وهو األمر الـذي يبحث عـقد لد
ـفـاوضـات. عـلى اجلـانب اآلخـر يـأمل بـرشـلـونـة في اقـناع عـنه وكـيل أعـمـاله في ا
ـدرب تـشـافي عـنـصـرًا مـهـمًا خلـطـط الفـريق ـبـلي بـتـجـديـد تـعـاقـده حـيث يـراه ا د

ستقبلية. ا

محمد صالح

{ بـــــاريس-(أ ف ب) - ســـــجّل نــــادي
بـــاريـس ســـان جــــرمـــان بــــطل الـــدوري
الـفــرنــسي لــكــرة الـقــدم عــجــزاً بـقــيــمـة
مــلـــيــون 235.5مــلـــيــون يــورو ( 224.28
دوالر) فــي مـــــــــــــوسـم 2020/2021  فـي
ـوسم ـئـة عن ا ارتـفـاع نـسـبـته  80في ا
الـــســابـق بــحـــسب مــا أفـــاد الــتـــقــريــر
ـالـية الـفـرنـسيـة لـكرة الـسـنـوي للـهـيـئة ا
الــقــدم (دي أن سي جي). وجــاء عــجــز
الـنادي الباريسي في موسم خيّمت عليه
حـيـنهـا جـائـحـة كـورونـا وأقـيـمت خالله
ـباريات خـلف أبواب مـغلقـة. وانخفض ا
دخـل الــنـــادي مـن الــتـــذاكـــر من 38.06
مـلـيـون يـورو إلى  961 ألف يـورو فـيـمـا
ــئــة وبــلـغت ارتــفـعـت الـرواتب  21 في ا
 مـاليـــ يـــورو. وبـــحـــسب "دي أن 503
سي جـي" (دائــــرة الــــرقـــــابــــة اإلداريــــة
الـوطنيـة) فإن مجمـوع األجور في سان
جـرمان يـوازي أجور  14فـريقـاً آخر من
"لـيغ  "1مـجتـمـعـ في الـفـتـرة نـفـسـها.
وتـــلــــقى "بي أس جي"  201.8 مـــلـــيـــون
يورو من عائدات النقل التلفزيوني منها
ملـيـون يورو مـرتـبطـة بنـجـاحهم في 146
دوري أبـطـال أوروبـا حـيث وصـلـوا إلى
النهائي في آب/أغسطس  2020ونصف

النهائي في العام التالي.
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{ الـدوحة- وكاالت: أعرب عالء الدين
بـن راشـد العب الــدحــيل عن ســعـادته
بـحصول فريقه عـلى كأس األمير لكرة
الـيــد وذلك بـعـد الـفـوز عـلى الـعـربي
عــلى صــالــة الـدحــيل الــريــاضــيـة في
خـتـام الـبـطـولـة. وتـوج فـريق الـدحيل
بـطالً لكأس أمير قطر لكرة اليد وذلك
بـعـد فوزه عـلى العـربي بنـتيـجة -33
ـــبـــاراة الـــنـــهــــائـــيـــة الـــتي 27 فـي ا
جـمعتهمـا مساء أمس. وقال بن راشد
فـي تــصـــريــحـــات لإلعالمـــيـــ عــقب
ـبـاراة: الـفـوز بـكـأس األمـيـر يـعـتـبـر ا
ـوسم بـعـد الـفـوز إجنـاز كـبـيـر هـذا ا
بــبــطــولــة الــدوري وكــأس االحتـاد.
وزاد: نـــــــبـــــــارك إلدارة الـــــــنــــــادي
ولـــــلــــجـــــهـــــاز الــــفـــــني واإلداري
ولــزمالئي الالعـبــ واحلـقـيـقـة
أنـنـا حـصلـنـا على دعم مـعـنوي
كــبـــيــر من أجل الــفــوز بــكــأس
األمــــيــــر. وتــــابـع: واجــــهــــنـــا
مـنـافسـة قـويـة لكـنـنا جنـحـنا
ــوسم بــبــطــولــة فـي إنــهــاء ا
غـالية علـينا جمـيعا هي كأس
األمــيـــر واحلــمــدلــله عــلى مــا
: حتــــــــــقـق مـن إجنـــــــــاز. وأ
الـالعـــــبـــــون كـــــانـــــوا رجـــــاال
واســتـــحــقــوا الــتــتــويج بــعــد
مــوسم صــعب وطــويل ونـأمل
أن يـــــكــــون دافـــــعـــــاً لــــنـــــا في
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كـما وجه أحـمد الـشعـبي رئيس
االحتـاد الـقـطري لـكـرة الـيـد التـهـنـئة
ناسبة حصوله على إلدارة الدحيل 
كـأس األمـير بـعد فـوزه على الـعربي.
وأشـاد الشعبي باألجواء التي كانت
باراة الـنهائية واحلضور عـليها ا
اجلـــمــاهـــيــري الـــذي عــزز جنــاح
ـباراة الـنهـائيـة. وقال الـشعبي ا
فـي تـصـريـحــات إعالمـيـة كـانت
مـبـاراة ملـيـئة بـالـقوة والـنـدية
ـنـافـسـة وهـو مــا يـعـكس قـوة ا
بـ الفـريق من أجل الـتتويج
بــكـأس األمـيــر. وأضـاف نـبـارك
لــلـدحـيل عـلى الــتـتـويج الـفـوز
بــالــلــقب لـم يـأت صــدفــة أو من
ـبذول فـراغ بل يـعود لـلـجهـد ا
والــتــخـــطــيط اجلــيــد من قــبل
. وأشار إلى أن فوز ـسئول ا
الــــدحـــــيل بــــكــــأس االحتــــاد
والــــدوري وكــــأس األمــــيــــر
نـظومـة العمل داخل تـأكيـد 
الــنـادي فـيـمـا يــتـعـلق بـكـرة

لويس سواريز 

ـوسـعـة لـكـرة الـيد يـنـتـمـون لألسـرة ا
ـــثـــلــون جـــمـــيع اجلـــهـــات. وقــدم و
الـــهـاللي احملـــاور الــــثالث الـــكـــبـــرى
لـــلــــبـــرنـــامج االنـــتــــخـــابي وأولـــهـــا
ــالي لـالحتـاد اســتــرجــاع الــتـوازن ا
ـشروع الـرياضي لـكرة الـيد وإحـياء ا
الـتـونـسـيـة وتطـويـر حـوكـمـة االحتاد
وتـعـصـير طـرق عـمـله. وشـدد على أن
ـوعــد االنـتــخـابي قــائـمــته سـتــدخل ا
بــحــظـوظ وافــرة وطــمـوحــات كــبـرى.
ـــوعـــد االنــــتـــخـــابـي مـــهم وأوضـح ا
وانــتــظــرنـاه أكــثــر من ســنــة ونـصف
وعد السابق أن واجلـميع يتذكر في ا
ـر بـقائـمة ـكـتب اجلامـعي أراد أن  ا
وحـيدة والـيوم بفـضل صمـودنا أمام
هـــذا اخملــطط جنــحـــنــا في أن تــكــون

الــيـد وتــمـنى احلـظ األوفـر لـلــعـربي.
وعـقـدت قائـمة اإلصالح بـرئاسـة كر
الـــهاللي الــيـــوم اخلــمــيـس مــؤتــمــرا
صـحفيـا لتقـد برنامـجها االنـتخابي
لــرئـاسـة احتــاد كـرة الـيـد الــتـونـسي.
وتـقــام اجلـلـسـة الـعـامــة االنـتـخـابـيـة
الخـتـيـار مجـلس إدارة جـديـد لالحتاد
الــتـونـسي لـكـرة الـيـد يـوم  14مـايـو/
أيار اجلاري. وقال كر الهاللي الذي
سـبق أن ترأس االحتاد التونسي لليد
يـــحــدونـــا األمل إلعــادة 2012-2014
كــرة الــيـد الــتـونــســيـة إلـى مـســارهـا
الــصـحـيح وإلي إشـعـاعــهـا وتـألـقـهـا.
وتـابع نـقـبل اليـوم عـلى هذا الـتـحدي
ان الـكـبـيـر والصـعب بـكل تـفـاؤل وإ
ـهمة بـالنـجاح رغم يقـيننـا بجـسامة ا

هـنـاك  3 قـوائم. واسـتـرسـل قـائـمـتـنا
مــتــمــاســكــة وتــمــتــلك خــبــرة. نــؤمن
بـحـظـوظـنا وإن شـاء الـله إذا جنـحـنا
في االنـتـخـابـات سـنـبـذل كل مـا لـديـنا
ظلم. لـكي نخرج كـرة اليد من الـنفق ا
وتـضم قائمـة  اإلصالح: كر الهاللي
- أحـــمـــد اجلــــمل - مـــحـــمـــد جنـــيب
الـشــريف - عـبـد احلـمـيـد الـكـيالني -
جنــيب الـشــعـبـوني - لــيـلى الـزراع -
حـمـادي كـراولـي - عـدنـان الـعـويان -
حــلــمي احلــامــدي - زيــاد الــنــطـاط -
مـحمد القنط - هالة العجيمي - هيثم
سـويــسي - فـاطـمـة فـوراتي - مـحـمـد
كـــمــال الــبــرجـي - ســامي حــمــرون -
إكـرام الشاوش - بـهاء الدين الـبكاري

- حياة القيزاني - محمد جالبي.

ـشاكل الهيكلية نـتيجة الصعوبات وا
والتراجع الكبير الذي تعرفه كرة اليد
الــتــونــســيـة في الــســنــوات األخــيـرة
لألســـبــاب الــتي يــعــلــمــهــا اجلــمــيع.
وأردف نــــحن في حلـــظــــة فـــارقـــة في
تـاريخ كرة الـيد الـتونـسيـة تسـتوجب
الـتـغـييـر الـشـامل واإلصالح والـعودة
إلـى ثـــوابت الـــعـــمـل الـــذي جـــعل من
اضـي القريب فـي ترتيب تـونس في ا
مـتـقـدم بـ أفـضل مـنـتـخـبـات الـعـالم
لـــلــــرجـــال وأبـــطــــال أفـــريـــقــــيـــا في
الـــســـيـــدات. وأكـــد كـــر الـــهاللي أنّ
ـاديـة ـشــاكل ا قــائـمــته تـدرك حــجم ا
ـالية التي يعـانيها االحتاد. وأشار وا
إلـى أنّ جــمـــيـع أفـــراد الــقـــائـــمـــة من
ـرمــوقـة كــمـا الــكـفــاءات الـعــلــمـيــة ا
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أقـيـمت دعوى أمـام احملـكمـة االحتـادية
الـعـلـيا  لـلـطـعن بقـرار مـجـلس الوزراء
رقم  380لسنة 2021 الذي منح قضاة
احملــكــمـة االحتــاديــة الــعـلــيــا ورئـيس
ن وأعـضاء مـجلس القـضاء األعلى و
هـم بــــــدرجـــــــة وزيـــــــر  قــــــطـع أراضي
اســتــثـنــاء من بــعض الــضـوابـط الـتي
ــواطــنــ تــفـــرض عــلى غــيــرهـم من ا
ـوظـفـ  وسـجـلت الـدعـوى بـالـعدد وا
145/احتــاديــة/ 2021وعــ لـهـا يـوم
2/14/ 2022مـوعـداً لـلـمـرافـعة األولى
ـوقع احملكمة االحتادية تابعة  وبـعد ا
الــعـلـيــا اإللـكـتـرونـي وجـد ان الـدعـوى
أبـطـلت دون ان تـنـشـر صـورة مـن قرار
ـدعية ام اإلبـطال وهل كـان بطـلب من ا
أبـطـلت بـعـد تـركـهـا لـلـمـراجـعـة أو ألي
ســـبب اخــر وحـــيث ان تــلـك الــدعــوى
كانت محل متابعة من أغلب اخملتص
في الـقانـون وحقـوق اإلنسـان الن فيـها
خــصـوصـيــة تـتــعـلق بــكـيـفــيـة إصـدار
احلـــكم وقــضــاة احملـــكــمــة االحتــاديــة
ـنـتــفـعـ من هـذا الـقـرار الــعـلـيـا من ا
ولـهم مـصـلـحة في بـقـائه وعـدم الـغائه
ومـا هـو الـسـنـد الـقـانـوني?  كـمـا إنـهـا
شــكـلت مـضـمـون حــمـلـة إعالمـيـة ضـد
الــــــــقــــــــرار أعـاله ألســــــــبــــــــاب عــــــــدة
واالعـتراضات القـانونية كـانت متعددة
ومـنها الـتظلم الذي قـدمه  احد السادة
احملــامــ وحــيث ان الــدعــوى انـتــهت

بإبطال عريضتها  اعرض االتي:
ـعرفة كيفية 1- كـنا نترقب هذا القرار 
الــبت في الـدعـوى الن قــضـاة احملـكـمـة
ـنتفـع من هذا االحتـادية العـليا من ا
الــقــرار وســجــلت أراضي بــأســمـائــهم
ـوجـبه وأصـبـحت لـهم مـصـلـحة في
ـرافـعات بـقـائه وعـدم الغـائه وقـانون ا
ــنع عـلى الـقـاضـي نـظـر الـدعـوى في

حــال اذا كـان له او لـزوجـة او ألصـوله
او ألزواجــهم او لــفــروعه او أزواجــهم
ـن يكـون هـو وكـيال عـنـه او وصـيا او 
او قــيـمـا عــلـيه مــصـلـحــة في الـدعـوى
ادة (91/(3 الـقائمة وعلى وفق نص ا
دنـية وفي هذه رافـعات ا من قـانون ا
احلـالة هل يتم تـشكيل محـكمة بدلة ام

يستمرون في نظر الدعوى?
2- ان احملـكمة االحتادية الـعليا تطبق
ـرافعات فـيمـا لم يرد ذكره في قـانون ا
قانونها (األمر 30 لسنة 2005) او في
نـظامهـا الداخلي رقم (1) لـسنة 2005
ولـــعـــدم وجـــود قــواعـــد أو نـــصــوص
تـتـعـلق بـإبـطـال عـريـضـة الـدعـوى فان
ـدنـيـة ـرافــعـات ا ــرجع هـو قـانـون ا ا
ـعـدل  وحـاالت رقم  83لـسـنـة 1969 ا
رافعات وردت في اإلبـطال في قانـون ا
عـدة نـصوص مـنهـا االبطـال بنـاء على
ـادة 88/ (1الـتـي جاء ـدعي (ا طــلب ا
فـيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة
الـدعوى اال اذا كـانت قد تهـيات لـلحكم
فــيــهـا) والــثــانـيــة بــعـد تــرك الــدعـوى
لـلـمـراجـعـة وعـدم مـراجـعـتـهـا من قـبل
اطــراف الــدعـوى ومــضي عــشــرة ايـام
فـتقرر احملكـمة إبطال عـريضة الدعوى
ــادة (56/ (2وكــذلك اذا وجــد نـقص ا
في الــبـيــانـات اإللــزامـيــة في عــريـضـة
دة الـدعوى ولم يتـم معاجلتـها خالل ا
ـدعي يـتم الـقــانـونـيـة وتـعـذر تــبـلـيغ ا
ادة (50/(2 إبـطال عريضة الدعوى (ا
رافـعات. لـذلك كنـا نتـمنى من قـانـون ا
ـعرفـة على أي ان يـنشـر قرار اإلبـطال 

نص  اإلبطال.
3- ان أحـكـام إبـطـال عريـضـة الـدعوى
ـــرافـــعـــات وهـــذا وردت فـي قـــانـــون ا
الـــقـــانـــون مـــصـــمم أصـالً لـــلـــدعــاوى
ـنازعات ب األشـخاص حيث عرف وا

الـدعــوى بـانـهـا طـلب شـخص حـقه من
ادة  (2واشترطت اخـر أمام القضاء (ا
لـــــهــــا عــــدة شــــروط  وأركـــــان من اهم
ـدعي ـصـلــحـة في ا شــروطـهـا تــوفـر ا
ادة ـدعي متضرر (ا ـعنى ان يكون ا
 (6مـــرافــعـــات  كــمــا ان احلـــكم الــذي
يـصدر ال يتعـدى اثره اطراف الدعوى 
ـشـرع ان يـعـتـبـر عدم وهـذا جـعل من ا
ـدعي قـريـنـة عـلى تنـازله عن حـضـور ا
حـــقه فـي اقــامـــة الـــدعــوى ورتـب اثــر
ابــطـــال عــريــضــة الـــدعــوى عــلى عــدم

احلضور او بناء على طلبه.
4- أمـــا في الــدعــوى بــالـــطــعن بــعــدم
الـدسـتـوريـة فـإنهـا دعـوى ذات طـبـيـعة
ـعنى ان خـاصـة ألنهـا دعوى عـينـية 
طـعـون فيه اخلـصم فـيـها هـو الـنص ا
ــطـعــون فـيه وفـي احلـالـة او الــقـرار ا
مـحل الـبـحث هـو قرار مـجـلس الوزراء
رقم  380لــــســــنــــة  ? 2021لـــــذلك في
بــعـض األحــيــان ال يــتم االلــتــفــات إلى
دعي الـشـخصـية الن أصل مـصـلحـة ا
الـــدعــوى يــتــعـــلق بــخـــصــومــة جتــاه
ـطـعون الـقـانـون أو الـنص القـانـوني ا
فـيه وال تـمثل حـقاً شـخصـياً مـثل طلب
الـتـعـويض أو غـيـر ذلك فـضالً عن عدم
دعي أو تـوقف الـقاضـي عنـد طلـبـات ا
ا له ان يـبحث في أي أمر الـطاعن وإ
يـتـعـلق بـدستـوريـة الـنص ويـفتش عن
األســبــاب األخـرى الــتي تــغـافـل عـنــهـا
وهــــذا مـــا أكــــده فــــقـــهــــاء الـــقــــانـــون
الـدستـوري ومنـهم الدكـتور رفـعت عيد
وسـوم  (الـوجـيز في سـيـد في كـتـابه ا
الــدعـوى الـدسـتــوريـة ـ مـنـشـورات دار
الـنهـضة الـعربـية ـ الـطبـعة األولى عام

 2004ـ  ص197).
5- مـن نـــتــــائـج عـــيــــنــــيــــة الــــدعـــوى
الــدسـتـوريـة ان لــلـمـحـكــمـة االحتـاديـة
الـــعــــلـــيـــا في دعـــوى الــــطـــعن بـــعـــدم
دعي الـدسـتوريـة التـقف عنـد طـلبـات ا
ـا قــد تـبـحث في أمـور لم يـطـلـبـهـا وإ
ــــــــدعـي عــــــــلـى خـالف الــــــــدعـــــــوى ا
االعـتـيـادية فال يـجـوز ان تنـظـر في ما
ـدعي واعتـبر احلـكم بأكـثر لم يـطـلبه ا
ــدعي خـــطــأ جــوهــري ـــا يــطــلــبـه ا
ادة 5/203) يـحاسب علـيه القاضي (ا

مرافعات.
6- احملــكـمـة االحتـاديـة سـبق لـهـا وان
تـصـدت إلى نـصـوص قـانـونـيـة لم يـتم
الـطـعن فـيـها واألمـثـلـة كثـيـرة وأخـرها
قـرارهـا الـعدد 213/احتـاديـة/ 202في
2022/2/9 واحلــكم بــعـدم دســتـوريـة

) من قـانـون بيع ادة (24/ثـالـثاً نـص ا
وإيـجـار أمـوال الـدولـة  رقم 21 لـسـنـة
 2013وجاء في أسباب  تصديها لهذا
الـنص الـذي لم يـطـعن بـه االتي (وعـند
تــدقــيـق أحــكــام قــانــون بــيع وإيــجــار
أمــوال الـدولـة رقم (21) لــسـنـة 2013
ـعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2016 ا
) وجــدت ــادة (24/ ثـــالــثــاً الســـيــمــا ا
احملـكـمـة مـا يـسـتـوجب الـتـصـدي لـهـا
خملـالـفـتـهـا أحـكـام دسـتـور جـمـهـوريـة
واد (14 الـعراق لـعام  2005السـيمـا ا
ــــا من شـــأن و  16و 27/ أوالً) مــــنه 
ـوافــقـة الــوزيــر اخملـتص بال الــبــيع 
مـزايـدة من قـبـل الـبـلـديـة اخملـتـصة أو
أمـانـة بـغداد اإلضـرار بـأموال وأمالك
الـــدولــة الــعـــقــاريــة الــتـي يــقع واجب
حــمـايــتـهــا وصـيــانـتــهـا عــلى الـكــافـة
ومـدعاة لـلتـجاوز علـى تلك األموال بال
ا وجه حـق للرغـبة في تـملـكهـا خالفاً 
ـصـلحـة الـعامـة األمـر الذي تـتـطلـبه ا
ـادة (24/ يــقـتـضي الـتــصـدي لـنص ا
ثـالــثـاً) من قـانـون بـيع وإيـجـار أمـوال
الـــدولـــة آنـف الـــذكـــر واحلـــكم بـــعـــدم
ـا تـقـدم قرر رد دسـتـوريـته وإلـغاءه و
ادة (15/ الـطـعن شـكالً بـخـصـوص  ا
اوالً) مـن قــانــون بــيع وإيــجــار أمــوال
الــــــدولـــــة رقم ( (21لــــــســـــنـــــة 2013
ادة (24/ ثـالـثاً) والـتـصدي ألحـكـام  ا
مـن قـانـون بـيع وإيـجـار أمـوال الـدولـة

عدل. رقم ( (21لسنة  2013ا
7- ان تـــصـــدي احملــكـــمــة مـن تــلـــقــاء
نـفـسـهـا لـلـنـصـوص غـيـر الـدسـتـوريـة
مـبدأ يعمل به القضاء الدستوري لكن
بـالـيات رسـمهـا القـانـون وليس بـشكل
انــتــقــائـي بــيــنــمــا قــانــون احملــكــمــة
ـرافعات لم االحتـادية الـعليـا وقانون ا
يــــرد فــــيـه أي نص إجــــرائي يــــعــــالج
مــوضـوع تــصـدي احملـكــمـة من تــلـقـاء
نـــفــســهــا  مـع ذلك فــإنــهـــا عــمــلت به

وأسست له في اكثر من قرار.
8- كــنــا نــعــتــقــد ان احملــكــمــة ســوف
تـتـصدى لـدعوى الـطعن بـقرار مـجلس
ـدعـية الـوزراء أعاله حـتى لـو طـلـبت ا
إبــطــال عـريــضــة الـدعــوى أو إنــهـا لم
حتــــــضـــــــر أو ألي ســــــبب حــــــال دون
حــضـورهـا إلى احملــكـمـة الن طــبـيـعـة
الــدعــوى تــتــعــلق بــالــنـص أو الــقـرار
ـــطــعــون فــيه وان ضـــرره يــعم عــلى ا
اجلـمـيع وفي حـال اسـتـمـرار الـدعوى
فــان احملـكـمـة سـوف تــبـحث فـيه فـاذا
كـان غير دستوري فان ضرره مفترض
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ومـــعـــاجلـــة هـــذا الــنـص فـــيه إيـــقــاف
لـلـضـرر الن اسـتـمـرار الـعـمل بـه ضرر
مــسـتــمــر وهـذه الــدعـوى بــعـد إتــمـام
دعى عليه التبليغات واستالم جواب ا
ادة (2) تـكون مهيأة للفصل فيها الن ا
 مـن الـنـظــام الـداخـلي رقم (1)  لــسـنـة
ــــرافـــــعــــات أجــــاز 2005 وقـــــانــــون ا
لـلـمـحـكـمة ان تـنـظـر في الـدعـوى حتى
لـتـوفر طـلب اإلبطـال وعلى وفق أحـكام
ــرافــعــات ــادة (1/88) مـن قــانــون ا ا
الــتـي جــاء فــيــهــا االتـي (لــلــمــدعي ان
يـطـلب إبـطـال عـريـضـة الـدعـوى إال اذا

كانت قد تهيأت للحكم فيها)
9- كـمـا كـنا نـتـمـنى ان تبـادر احملـكـمة
إلى الـنظـر في الدعـوى حتى بـعد طلب
اإلبـــطـــال تـــأســـيـــســـاً عـــلى الـــدعـــوى

213/احتادية/2022 لسبب : 
أ. األول احتـــاد الـــعـــلــة بـــ الـــدعــوى
ــبــطـلــة وبــ الــتـصــدي لــنص غــيـر ا
ـفـروض ان تنـظر مـطـعون فـيه وكان ا
ادة في الـطعن مثـلما نـظرت في نص ا
(24) مـن قــانــون بــيع وإيــجــار أمــوال
الــدولـة الن عــلـمـهــا قـد حتــقق بـوجـود
قـرار فيه مخالفـة دستورية وبذلك البد
ـساواة وعدم الـتميـيز وانتـقاء ما من ا

تريد النظر فيه من النصوص 
ب. الــــســــبب الــــثــــانـي ان احملــــكــــمـــة
االحتــــــاديــــــة بـــــــقــــــرارهــــــا الــــــعــــــدد
213/احتــاديـة/2022 في 2022/2/9
ـوافقة قـد اعتـبرت بيع أمـوال الدولة 
الــوزيــر اخملــتص بال مــزايــدة من قــبل
الـبـلديـة اخملـتصـة أو أمـانة بـغداد من
شــأنه اإلضـرار بـأمـوال وأمالك الـدولـة
الــعـقـاريـة الـتي يـقـع واجب حـمـايـتـهـا
وصـيـانـتـهـا عـلى الـكـافـة ويـعـتـبـر ذلك
مـدعـاة لـلـتـجـاوز عـلى تـلك األمـوال بال
ا وجه حـق للـرغبـة في تمـلكـها خالفـاً 
ـصـلحـة الـعامـة إضـافة الى تـتـطلـبه ا
ــبــدأين مــخــالــفــة الــنص آنف الــذكــر 
ـسـاواة بـ دســتـوريـ هــمـا (مـبــدأ ا

الـعراقـي كافـة ومبـدأ تكافـؤ الفرص)
الــلـذان يــتــحـقــقـان عــنــد بـيع عــقـارات
الــدولــة واألمــوال الــعــامــة الــعــقــاريــة
ـزايـدة الـعلـنـيـة الـتي يشـتـرك فـيـها بـا

الكافة.
ــا عـمـلت به 10- احملــكـمـة لم تــعـمل 
ـال الــعـام ســابــقـاً في احلــفــاظ عـلـى ا
ــســاواة مـع ان تــخــصــيص ومـــبــدأ ا
أراضـي لــقــضــاة احملــكــمــة االحتــاديـة
ورئـــيس وأعــضـــاء مــجــلس الـــقــضــاء
األعــلى ومـنــهم بـدرجـة وزيــر فـيه عـدم
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نشـرت قبل فـترة نصـائج لطـلبة الـدراسات الـعلـيا القت استـحسـانا واسعـا (على صـفحتي
ـا لها فـائدة في تـطوير ـا شجعـني على االسـتمـرار في عرض النـصائح  في الـفيسـبوك) 
وحتـسـ الدراسـة والـتـدريس والبـحث. وهـنـا اعـرض بعض الـشـذرات من خـبرتـنـا وخـبرة
االخـرين ونـصـائـح مـهـمـة مـخـصـصـة فــقط لالسـاتـذة اخملـلـصــ واحلـريـصـ عـلى تـقـدم
جـامـعـاتــهم عـسى ان تـسـاعـدهـم في حتـقـيق اهـدافـهم الــتـعـلـيـمـيـة الــسـامـيـة وهي لـيـست
ـصالـح االنانـية الـضيـقة.. ـتقـاعـس واصـحاب ا مـخصـصة لـهـؤالء االساتـذة الفـارغ وا
الـتـدريس لـيس سـهالً كـمـا يـعـتـقـد الـبـعض وقـد يكـون شـاقـا وبـنـاءً عـلى اسـالـيب الـرعـاية
همة كافيا أو يغطي جميع قدم إلعدادك لهذه ا التربوية في جامـعتك قد ال يكون التدريب ا
ـهمـات الـصعـبـة والتي ال ـقاالت اجلـامـعيـة وغـيرهـا من الـكـثيـر من ا اجملاالت مـثل كـتابـة ا
ستوى محاضرتك كنك االرتقاء  يدرك اهميتهـا اال من يعمل في حقل التعليم اجلامعي. 
نـشور سـواء كنت إلى مـستـوى جديـد من خالل هذه الـنصـائح  التي  تـناولـها في هـذا ا

هنية. محاضرة طويلة أو جديدة في حياتك ا
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ـوهــبـة الـضـروريــة من خالل االطالع عـلى اغـتــنم كل فـرصــة لـلـحـصــول عـلى الـتــدريب وا
وضوع اال ارسـات التعليم اجلامعي. تـذكر أنه في وقت ما كنت ال تعرف عن ا نظريات و
من خالل جتربـة اساتـذتك لذا تـواصل مع أعضـاء هيـئة الـتدريس اآلخـرين في اجلامـعات
ـشورة. سـيـساعـدك هـذا علـى فهم مـا يـعنـيه أن تـكون مـحـاضرا االخـرى للـحـصول عـلى ا

جيدا ويعطيك إحساسا باالنتماء والذي بدوره سيرفع معنوياتك في التدريس.
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ـثال لـديك ساعة مـع طالبك تعرف تعرف عـلى نوع الـتدريس الـذي تقـوم به على سـبيل ا
ــكــنك ــجــرد إتــقـان مــوضــوعك  ــكم فـي صـفـك الــدراسي.  ـوضــوع جــيــدا وحتّ عــلـى ا
ـوضـوع وكـيف تـتـوقع مـنـهم اسـتـكـشـاف أفـكـار جــديـدة وإظـهـار لـلـطالب سـبب اخـتـيــار ا

التعامل معه.
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الحظات القصيرة وبعض خطة الدرس. ال يهم ما إذا االستعداد مهم دائـما. اكتب بعض ا
عـلـومات إلى كـنت ستـلـتزم بـخـطتك أم ال ألنه سـيـكـون لديك اآلن طـريـقة واضـحـة لتـقـد ا
طالبك دون إضــاعـة الـوقت في مـشـكالت غـيـر ضــروريـة. البـد ان يـكـون لـديك دائـمـا خـطـة

احتياطية.
 تعرف على البيئة

ـكنك حتـريك الكـراسي لعرض ـثال هل  تـعرف عـلى محـيطك داخل الـقاعـة. على سـبيل ا
مــشـروع مـا? أو هل يـوجــد أي نـوع من األجـهـزة حتـت تـصـرفك? افـهم مــا إذا كـانت قـاعـة

احملاضرات اخلاصة بك ستناسبك عندما يتعلق األمر بوجود مجموعات صغيرة.
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ستحيل معرفة كلها. فيد دائما مـعرفة كل إجابة لكل سؤال يطرحه طالبك ولكن من ا من ا

جـرد االنتهاء من البحث. شكـلة معينة اقـبل احلل واعرضه الحقا  إذا لم يكن لديك حل 
يل الطالب إلى احترام التدريسي الذين يتقبلون عيوبهم.

خلي توقعاتك عالية
عاييـر التي حددتها لهم ـناسبة ويحقـقون ا تـذكر دائما أن طالبك سيرتـقون إلى مستوى ا

ا أنك تمنحهم األدوات والفرصة للقيام بذلك. طا
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ـهم أن تــنـعـكس دائـمـا عـلـى جتـربـتك في الـقـاعـة الـتـدريس هـو عـمــلـيـة تـعـلـيــمـيـة لـذا من ا
الدراسـية. انظـر إلى االمور التي تـعمل بصـاحلك وتلك االمـور التي لم تنـجح في حتقيـقها.

سيساعدك هذا على اتخاذ أفضل نهج للفصل الدراسي بأكمله.
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إذا كـان الطالب في الصف الـدراسي اخلاص بك ال يسـتجيبـوا لك فقد يـكون من الصعب
الـتأكـد من ذلك اذا لم تـقم بـإشراك طالبـك والسـؤال عـما إذا كـانـوا قد فـهـموا ذلك أو إذا
ا فيه الـكفاية وإذا لم يكن األمـر كذلك فما هي آرائهم. لكن كنت قد قدمت الفـكرة جيدا 

كن مستعدًا لصدقهم في اثارة امور قد تزعجك.
واحدة من أعظم الطرق للتعلم والتحس للمستقبل هي دعوة التعليقات. ما يعتقده الطالب
ـهم الـبـحـث عن مالحـظـاتـهم حـول احملـاضـرات. ابـحث بـشـكل عـنك مـهم جـدا ولـذلك من ا
اسـتـبـاقي عـن فـرص لـلـحـصــول عـلى تـعـلــيـقـات من الـطالب فـي كل فـصل دراسي واطـلب

آراءهم الصادقة فيما يتعلق باحملتوى واألنشطة واستراتيجيات التدريس.
·dD²ð ô

ـنـهج الدراسي ولـكن ركـز واجعل طالبك ـرونـة أمرا مـهـما وال حتـاول اإلسراع في ا تـعد ا
يفهمون محتواه.
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قد يـكون احلـفاظ عـلى هدوئك حتـديا كـبيـرا ولكن تـذكر أن تـكون عـلى طبـيعـتك وأن تظـهر
ـكن أن يكـون حافـزا كبـيرا لـطالبك ووسـيلـة لك لالستـمتـاع بعـملك. كن ـا تفـعله  شـغفـا 

رح. فخورا واستمتع ببعض ا
WÞU ³Ð Àb%Ë bOIF²Ð dJ

يتطلب األمر الكـثير من التحضير الذكي لعـرض احملتوى اخلاص بك على مستوى مناسب
و "الـتحـدث ببـساطـة". قد يـشعـر الكثـير من الـتدريـسيـ اجلدد بـالقـلق بشـأن عدم الـظهور
ــظـهــر ذكي بــدرجـة كــافـيــة ولـكـن الـهــدف من الــتـدريس هــو جـعـل احملـتــوى اخلـاص بك

واضحا. حتدث ببطء أيضا ال أحد يحب محاضرة تتجاوز احلد األقصى للسرعة.
«dO¦  fO  sJ Ë bF²Ý«

يعد التخطيط واإلعداد من الضرورات التنظيمية للمساعدة في حتقيق التعلم الناجح بحيث
ـشـكـلة الـشـائـعة ـواد اخلاصـة بك. لـكن ا تـشـعـر بـالثـقـة بـشأن مـحـتـوى وهـيكل وتـسـلـيم ا

ا يؤدي إلى خنق التعلم. فرط و "تغطية احملتوى"  للتدريسي اجلدد هي اإلعداد ا
U uGý s

ل أيضا. تأتي احملاضرات األكثر لة والعديد من التدريسي  العديد من احملاضرات 
ـوضوعه. تـوصيل أفكـارك بكـثافة. ـظهر احملـاضر شـغفا  تمـيزا وفـعاليـة من القـلب حيث يُ

يجب أن تدفع كلماتك الطالب وتغمرهم وتنشطهم.
d{U% X½«Ë √dIð ô

يحتاج التدريسيون إلى مالحظات مكتوبة لكن التحدث إلى الطالب يجب أن يكون بصورة
غير رسمية مع اتـصال جيد بالع حتى تتمكن من التواصل وتكوين العالقات. اهدف إلى

تنويع أسلوبك وطريقة إيصالك والطرق التي تشارك بها الطالب.
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تهـدف دائـمـا إلى فـعل وقـول شيء من شـأنه أن يـثـيـر اهـتـمـام الـطالب ويـهـدف إلى تـفـكيك
الـتفكير باسلـوب التفكير النـقدي بحيث يخرج الـتوقعات عن مسارها وبـهذه الطريقة جتعل

احملاضرات جذابة ومثيرة.
r ²Ð«

يسهل نسيانه عندمـا يكون لديك الكثير لتفكر فيه ولكن االبتسامة الصادقة والعفوية مهمة.
الـصف الــذي ال يـحـتـوي عـلـى اإلنـدورفـ لـيس مـكــانـا سـعـيــدا لـلـتـواجـد فــيه. االبـتـسـامـة
احلقيقية أمر بـالغ األهمية وهو شيء يسميه علماء الـنفس "ابتسامة دوشني" وعندما تبدأ

في االسترخاء تتدفق هذه االبتسامة بشكل طبيعي.
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راجـعـة األفـكـار وتـطـبـيـقـها تـأكـد من أنك تـمـنح الـطالب وقـتـا أثـنـاء احملـاضـرة وخـارجـهـا 
وإعطـاء الـطالب األنـشـطة الـتي تـشـجـعهـم على مـراجـعـة مالحـظـات احملاضـرة واسـتـخدام
ـكن أن تمـنح االسـتراحـات القـصيرة أثـناء احملـاضرة لـلطـالب فرصة محـتوى احملـاضرة.
همـة وسجلوهـا بشكل صحـيح. أبعد من ذلك امنح علـومات ا للـتأكد من أنهم قـد حددوا ا
الـطالب وقـتـا فـي احملـاضـرة حلل مـشـكـلــة أو مـنـاقـشـة فـكـرة وإنــشـاء بـعض االمـتـحـانـات

السريعة.
WOJOÝöJ «  «d{U;« s  qOKI² « ‰ËUŠ

تعلم سلبي خاللـها والتعلم السلبي يؤدي الى النسيان وال يوجد ضمان لفهم احملاضرة ا
ــتـعـلم. احملــاضـرة الــكالسـيـكــيـة تـمـل احلـاضـرين بــسـرعـة اذا لـم تـتـوفــر مـعـلــومـات من ا
ـعلومات خصوصـا اذا لم يكن احملاضـر متمكـننا وخاللـها عادة ما يـتم التركيـز على نقل ا

بدال من تطبيقها لذلك غالبا ال يتم حتقيق األهداف.
»öD « l  qŽUH² « s  d¦ ≈

تكمن اهمية الـتفاعل في احملافظة على اهتمام الـطالب وتمكينهم من االنخراط في موضوع
كن تبـنيـها منـها عمل احملاضرة وهـو وسيـلة للـتحـقق من فهم الطـلبـة. هناك امـثلة كـثيـرة 
عـلـومات مـجمـوعـات نـقاش تـفـاعلـيـة واجراء امـتـحـانات قـصـيرة والـتـصويـت على صـحـة ا

لخصات الفورية.  رئيات وا واستخدام العروض العملية وعرض الفديوات وا
 U öF « W¹UŽ—

ــهــنــيـة مـع الـزمـالء أمـر مــهم مـن أجل سالمــتك وتــطــورك. يـعــاني ان تــنــمـيــة الــعالقــات ا
الـتــدريـسـيــون اصـحـاب اخلــبـرة من مـعــدالت قـلق أقل ألنــهم قـادرون عـلى الــتـعـاون ودعم

بعضهم البعض. ال تدع للغيرة من زمالئك مجاال في بناء عالقاتك معهم. 
ـــهــني وســـائل الـــتــواصل االجـــتــمـــاعي هي أفـــضل مــصـــدر لــلـــوصــول إلى الـــتــطـــويــر ا
االختصاصي لذا استخـدمها للتواصل وحتقـيق تفكير جديد ومـشاركة األفكار والعثور
عـلى موارد جـديدة. لـكن االهم دائمـا هو الـتجـربة "وجـهاً لـوجه" أوالً استـثمـر في اآلخرين

وكن جزءا من مجتمع التعلم. ال تتحدث كثيرا عن "منجزاتك" بل دعها تتحدث عنك.  
V¼cð UNŽœ

سـتــرتـكـب الـكــثـيــر من األخـطــاء ولـكـن ال تـضــيع الـكــثـيــر من الـوقـت في الـتــفـكــيـر في أي
هم التوقف "إخفاقات" متصـورة أو مواقف غير متوقعة أو أشياء لم يتم التخطيط لها. من ا
احـيـانا الجـراء بعض الـتـأمل الذاتي وهـذا جـزء مهم من الـوظيـفـة ألن منـحنـيـات التـعلم هي

حدث يومي ولكن اإلفراط في حتليل شيء ما على وجه اخلصوص لن يكون صحيا.
p H½ u¹bO

ي واحملتـوى واإللقاء ونـبرة الصوت واألهم من ذلك سـوف تتعرف عـلى أسلوبك الـتقد
ــكن أن يـكــون له تــأثـيــر كـبــيـر مـشــاركـة طالبـك. حـتى أصــغــر تـغــيـيــر في شيء تــفـعــله 
ـزيـد ألنه عـنـدمـا تـكـون في خـضم احلـدث من وسـيـسـاعـدك تـصـوير الـفـيـديـو عـلى رؤيـة ا

الصعب رؤية الكثير على اإلطالق.
‚U¼—ù« VM&

من أجل جتنـب اإلرهاق من الـضروري وضع حـدود وتعـلم قـول "ال" وبضـرورة تخـصيص
وقت للعالقات واالسترخاء واالستجمام.
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ـا يــكـون أهـم شيء يـجب تــذكـره كــمـحـاضــر جـديــد هـو ان الــهـدف لــيس مـجــرد إلـقـاء ر
احملاضرة بل التدريس. كـلما القيت محـاضرة حاول التأكـد من فهم الطالب لها. يجب أن
تكون مـدركا الستراتـيجيات الـتدريس القائـمة على األدلة وطـرح الكثيـر من األسئلة لـتقييم

التعلم وتسهيل التعلم النشط الشامل. يجب أن يعمل الطالب دائما بجدية أكبر منك.
{ عن مجموعة واتساب

مـــســـاواة مع أقـــرانـــهم مـن الـــقـــضــاة
األخــرين الن أعـضـاء مـجـلس الـقـضـاء
األعـلـى هم ( رئـيس مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز
الــــذي هــــو رئـــــيس اجملــــلس ونــــواب
الـرئـيس الـثالثـة ورؤسـاء االسـتـئـناف
الـبـالغ عـددهم (16) رئـيـس اسـتـئـناف
ورؤســــاء االدعــــاء الـــعــــام واإلشـــراف
كــذلك عـدم مــسـاواة الــقــضـائي) فــقط 
عـنـدمـا استـثـنتـهم من الـضـوابط التي
ـا فيهم تـطبق على جـميع الـعراقي 
أقــرانـهم النـهـم جـمـيــعـا قـد انــتـفـعـوا
بـــاســـتالمـــهم قـــطـع أراضي ســـابـــقــاً
وبـعـضـهم اشـتـرى عـقـارات من الـدولة
ــيــزة وبـــأســعــار رمــزيــة فـي أمــاكن 
وزهـيدة جـداً كانت سابـقا تـابعة ألزالم
الـنظـام السـابق أو انهـا مصـادرة كما
اســتـثـنـاهم من مـســقط الـرأس بـيـنـمـا
ـا فــرض عــلى غــيـرهـم هـذا الــشــرط 
مـــيــزهـم بــاخـــتــيـــار أي عـــقــار في أي
يـز جداً على مـحافـظة عراقـية يـكون 

حساب ابناء تلك احملافظة.
11- ان احملـــكــمــة االحتــاديــة أســست
ـبدأ جديـد يتمـثل في مد واليتـها على
الـنـظـر في األوامـر والـقـرارات اإلدارية
الــــتي هي حــــصـــراً من اخــــتـــصـــاص
الـقضاء اإلداري وفي اكـثر من مـناسبة
وأخـرها قرارهـا بإلغـاء األمر الديواني
رقم 29 لــسـنـة 2020 وهــذا مـا يـدعـوا
إلـى ان احملـكــمــة ذات اخــتــصـاص في
نـظر دعوى الغـاء قرار تمليك األراضي

رقم  380 لسنة 2021.
وفي اخلــتـام فـان هـذا الــقـرار بـأبـطـال
عــريـضــة الـدعـوى الــدسـتــوريـة وقـرار
الـتصدي من تلـقاء نفسـها يدعونا إلى
الـتـأكـيـد علـى إصدار تـشـريع يـتـضمن
ــرافــعـات قــواعــد إجـرائــيــة خــاصـة 
الـدعـوى الـدسـتـوريـة من اجـل تـوحـيد
تــلك اإلجـراءات وقـطع دابــر االجـتـهـاد
والــــتـــأويـل واالنـــتــــقـــائــــيـــة وارى ان
اإلســراع بـــتــشــريع قـــانــون احملــكــمــة
االحتــاديـة الـعـلــيـا وتـضـمــيـنه قـواعـد
مـرافعات خاصة وقواعد إثبات خاصة
وكــذلك قــواعــد تـنــظم تــنـفــيــذ قـرارات
احملـــكـــمــة االحتـــاديـــة وعــدم تـــركـــهــا
لألهـواء وعدم تـنفـيذهـا مثـلمـا يحصل
اآلن فـي قـرار الــطــعن بــقـانــون الــنـفط
والـــــغـــــاز وكــــذلـك قــــرارهـــــا رقم 89/
احتـــــــاديــــــة/2019 حـــــــول الـــــــغــــــاء
احملــاصـصـة في قـرار مـجـلس الـنـواب

رقم  44لسنة 2008.
{ قاضٍ متقاعد
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السليمانية

نـــعم  ‘قـــلــنـــا : مــنـــذ بـــدء الــعـــمــلـــيــة
الــسـيـاسـيــة في بـلـدنـا  ‘بــدأنـا نـسـمع
مـصطـلحـات جديـدة من عدد غـير قـليل
ـشـاركـ في من الــسـادة الـسـيـاسـ ا
ثال : اخلط هـذه العـمليـة على سبـيل ا
ــــربع االول االحـــــمــــر الـــــعــــودة إلـى ا
ـصـطـلح االهـم بل والـبـدعـة االخـطر وا
فـــيـــهـــا نــــوع من إتـــخـــاذ مـــوقف هـــو
شاركة أو احلضور مصطلح : تعليق ا
....ألـخ بـــــاضـــــافه الـى مـــــصـــــطـــــلح :
(الـتمـسك بالدسـتور)  وهم يـعرفون أن
هـذا الـدسـتـور هـو وثـيـقـة  ودليـل على
عـــدم صــدقــهم في ان مـــشــاركــتــهم في
الـعـملـيـة الـسيـاسـية هـو من اجل بـناء
دولـــــة  الــــقـــــانـــــون و الــــعـــــداله  ‘الن
ـشــاركـ في هـذه الـعـمـلـيـة يـعـرفـون ا
حـــجم مــشـــاركــتـــهم في صــيـــاغــة ذلك
ليء بـااللغـام اخطـره مسح الـدستـور ا
ـواطنه في بـلد مـعـنى روح الشـعور بـا
ــــكن ان واحـــــد ومن هـــــذا اجلــــانـب 
نـصـفـة   انه : صـفـر عـلى الـشـمال وان
الـدستـور صنـاعة احملـتل الذيـن دخلوا

معه الى بلدهم بعد اسقاط دولتهم .
 هــؤالء الـسـادة الــسـيــاسـ يـطــلـقـون
مــصـطـلح من هـنـا  ‘وبــعـد ذلك بـقـلـيل
صطلح مرات عديدة من نسمع إعادة ا
قـبل السـادة ( احمللـل ) ومـا أكثرهم ‘

حــفـاظــا عــلى سالمـة ســيــر الـعــمـلــيـة
السياسية ..!

كــتـبــنـا مـره اخــرى عن هـذه الــظـاهـرة
الــغــريــبـة  ‘ظــاهــرة ابــداع في اخـراج
مـصــطـلـحـات سـيـاسـيـة يـكـون عـنـوان
لـــتــغـــيــيـــر الــذي وضـــعــهم فـي مــوقع
ـسؤولية متعـاهدين بان لن يسمحوا ا
بــعـــودة الــدولــة الــتى تـــكــون الــفــائــز
صـاحب قرار ‘وذلـك بهـدف  الـتأكـيد و
دلـيـل الـتـمـسك  بـروح االنـتـقـام مع اي
توجه يظهر انه يؤدى في مسيرته الى

ضمان هيبة الدولة 

أخــــر مـــصــــطـــلح ابــــداعي صــــنـــاعـــة
الـنـشـط في الـعـملـيـة الـسيـاسـية في
الـــعـــراق هــو مـــصـــطـــلح ( إالنـــســداد
الـسياسي ) كتعـبير عن ( مكانك رايح)
بـعـد الــعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة االخـيـرة ‘
طـبعا حقيقـة مراوحه معروفة منذ اول
انـتخاب تشريـعي حصل بعد االحتالل
وهـو : أصرار غريب من اخلاسرين في
ـــشــاركــة ( وفي االنـــتــخــابـــات عــلى ا
مــواقع هم يـخــتـارونه ) في احلــكـومـة
رغـم خــســارتــهم ... وعــلى الــفــائــز ان
يــتــعـامل مع الــوضع بــروح مـنــفــتـحه

اسـتمرار جانب صنعاء بتأخير تسمية
ــمـرات ــطـلــوبــة لــتــيـســيــر ا الــفــرق ا

اإلنسانية بتعز.
ــدعـومــة" إقـلــيـمــيـاً ســفـراء الــهـدنــة "ا
ودولــيـاً. هـم سـفــراء مـجــمـوعــة الـدول
الـراعية للعملية الـسياسية اليمنية من
بادرة اخلـليجـية نوفـمبر بـعد توقـيع ا
- تـــشــرين ثــاني 2011م اآلخــذين في
الـــتــكــاثــر حـــتى جتــاوزوا الـــعــشــرين
ســفـيــراً عـسى ولــعل تـكــاثـرهم يــفـيـد
تـأكيـد وصف عالج العـلة أو يجـمعون
عـــــلى تـــــشـــــخـــــيص الـــــداء والــــدواء:
ــا فـــيـــهم الـــيـــمـــنـــيـــون أنــفـــســـهـم 
الـشــرعـيـون "اجلـدد" وغـيـر الـشـرعـيـ
"الـقدامى" من يُنتَظـر منهم التحول من
رجـال "جـولـة" الـنـزاع إلى رجـال "دولة"

تنهي النزاع.  
الــسـفـراء مـراقـبـو الــنـزاع وهم يـلـبـون
ـتـشـاورين بـالـريـاض إلى "دعم دعـوة ا
وتثبيت الهدنة وااللتزام بها من جميع
األطــراف" هل سـيــجـددون فــاعـلـيــتـهم
بــزيـارة يـسـبـقــهـا بـيـان عـن مـجـمـوعـة
ـتـكـاثرة" يـحث عـلى تنـفـيذ الـسـفراء "ا

الهدنة وتأم استمرارها?
ـــشــاركـــ بـــاحملــور (.. ســـبق ألحـــد ا
الـسـيـاسي لـلـمـشـاورات تـقـد مـقـترح
تـشـكـيل فـريق تـأمـ استـمـرار الـهـدنة
ـــشـــاورات الـــيـــمـــنـــيــة يـــنـــبـــثق عن ا

بالرياض..).
بـعض الـسـفـراء سـيـسـتـصـوب إصـدار
بـيانات قبل وبعـد زيارة مدن الهدنة ال
سـيما من "حالت البروتوكوالت األمنية
دون مــشـاركــتـهم جــلـســة أداء الـيــمـ
الـدسـتـوريـة" جمللس الـقـيـادة الـرئاسي
بـعـدن من سـيـتـهـيـأ السـتـقـبـال داعمـيه
ومـؤيـديه من مبـعـوثي الدول الـشـقيـقة
ــوعـد والــصــديــقــة. ويــبــقى تــعــيــ ا
ـقــدرة عـلى ــنـاسب لــلـزيــارات رهن ا ا
مـجـابـهـة حتـدي "الـبـروتـوكـول األمني"
ـقـدرة عـلى عـقب إجـازة الـعـيـد.. كـمـا ا
تـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة وتـــهـــيـــئـــة أجــواء

#السالم_لليمن.

سـلــمـان ثم أعـلن عن تـدشـيـنـهـا خالل
ــشـاورات الــيـمــنـيـة فـي الـريـاض (2 ا

نيسان). 
ودعــمـاً لــلـهــدنـة يــتـوقع إجــراء حتـرك
دبـلـوماسي دولي صـوب الـيمن لـزيارة
مـــحــور الـــهــدنـــة الــثـالثي: صــنـــعــاء
ـرور بــعـدن. بال احلــديـدة تــعــز. مع ا
ريـب ســـتـــشــــكل هـــذه الــــزيـــارة مـــتى
أجريت رافداً مهماً من روافد "الضغط
اإليــجـابي" عــلى أطـراف "الــيـمــنـنـة" ال
ســيـمــا وأن إطاللــة دبـلــومـاســيي تـلك
ـعانـاة اإلنـسانـية الـدول عـلى مسـرح ا
ســــتـــعـــ كــــذلك عـــلـى درس الـــوضع
مـيـدانـيـاً عـبر مـبـادرتـهم كـسـفراء دول
صـديقة وشقيقـة أيضاً مع رئيس بعثة
مــجـلس الـتـعـاون إلى الــيـمن الـسـفـيـر
ـنـاطق ســرحـان بن مــنـيـخــر بـزيــارة ا
الـيـمنـيـة البـعـيدة عن سـيـطرة جـمـاعة
ـسلـحـة وبـالـذات من نصت صـنـعـاء ا
عــلــيـهــا بـنــود اتــفـاق الــهــدنـة: "تــعـز"
ي حتـديـداً الـتي سـبق لـلـمـبـعوث األ
زيـارتـها نـوفمـبر  –تـشـرين ثاني 21م
ـصغرة وكل (وتُـعَد صـورة "اليـمنـنة" ا
مــا يـحـدث في الــيـمن) بـغــيـة مالمـسـة
مـــعــانــاة الــنـــاس من تــردي األوضــاع
لـديـهم بـسـبب تـنـافس الـسـلـطـات على
ـــنـــتـــظـــر "عـــدم" تـــقـــد اخلـــدمـــات ا
حتـسيـنها. وسـتحث الزيـارة على عدم

سـتخـتم "اليـمننـة: العـلة اليـمنـية" يوم
الـــثــاني من حــزيــران  –يـــونــيــو مــدة
شــهـرين عــلى هـدنــة قـابــلـة لــلـتــمـديـد

ومعرضة للتهديد.. 
ـاذا مـعرضـة للـتـهديـد? "بـسبب غـياب
ـا يـعـتـبـر خـرقـاً لـلـهـدنـة" الـتـوصــيف 
ـتـحـدة ـمـلـكـة ا وفـقـاً حلـديث سـفـيـر ا
لــدى اجلـمـهـوريــة الـيـمـنــيـة ريـتـشـارد
أوبـنـهـا (بـرنامج لـقـاء خـاص.. قـناة
ـــشــرق  24أبـــريل - نـــيــســان الـــغــد ا

2022 م). نتيجة غياب التوصيف
تـعذر تسـيير انـطالق الرحالت اجلوية
مـن مــطــار صــنــعــاء يـوم  24نــيــســان
"ألسباب تقنية بحتة" ولكي ال يوصف
ي واجلهات بـاخلرق فإن "الـفريق األ
اخملـتـصـة يـعـمـلـون عـلى مـعـاجلـة هذا
كن" حسب الـتعذر خالل أسـرع وقت 
الـسـفـير الـبـريطـاني. لـتـنطـلق الـرحـلة

سمى. وعدها غير ا الثانية 
غـيـر خـافٍ أن سـفـراء الـدول الـشـقـيـقة
والـصديقـة لدى اليـمن يدعمـون وبقوة
ي ـــبـــعــوث األ جـــهـــود ومــســـاعي ا
هانس غروندنبرغ التي أجنزت الهدنة
خـدمةً لـلمـواطنـ اليـمنـي وتـمهـيداً
لـسبـيل #السالم_لـليـمن عقـب مطـالبة
األمــانــة الــعــامــة جملــلـس تــعـاون دول
اخلليج العربية بها اتساقًا مع مبادرة
ولي الـعهد الـسعودي األميـر محمد بن

وبـــعض الـــســيـــاســـيــ و احملـــلـــلــ
ـصطـلحات) يـنطـقون تـلك الكلـمات ( ا
كـأنهم فالسفة الزمن والـفكر السياسي
احلـديث في الـقرن الـواحـد والعـشرون
ـصـطـلـحات الـسـيـاسـية بـعـد أنـتـهاء ا
الـتـي كـانت سـائـدة مـنـذ نـهـايـة الـقـرن
الـتـاسع الـعـشـر واسـتـمـرت الى الـقرن
الــعــشـــرين مــثل : الــيــســار والــيــمــ
والــرجـعــيــة والـتــقـدمــيــة والـكــادحـ
والــــــثـــــوريـــــ .....ألـخ  ولـــــكـن تـــــلك
صطلحات ما كان تنطق إال في حدث ا
ــصـطـلح أو نـاجت عن يــطـابق مـعـنى ا

عنى  عمل مؤثر يطابق ا
واألن  بـحـيث كـان مـصـطـلح (حواسم)
بــعـد عــمـلــيــة الـتــغـيــيـر الــكـبــرى كـان
واليــزال أصـدق كـلـمــة تـطـابق الـوضع
ــعــنى الـــبــلــد  والـــبــحث جــاري عـن ا
ــقـصــود بـ (اخلط االحـمــر) هل هـو وا
يـــعـــنـي مـــنع الـــتـــقـــرب من الـــفـــســـاد
علومات من ال العام ? ا والـتصرف با
ـتـنـفـذة ..!!) ــصـادر الـرسـمـيــة (بل ا ا
ومـنـذ عـام  2003 واليـزال يـتـبـدد 8,8
مــلـيـار دوالر دون مـعــرفـة االسـبـاب او
مــتــاعـة و هــنــاك وثـائق تــؤكــد صـرف
مـاليــ الـــدوالرت خــصـــصت من اجل
ـــشــاريع دون ـــشـــاريع ولـــكن تـــلك ا ا

عقود ! 

ـربع االول ? هل ومـعـنى الـعـودة الى ا
يــعــنى الــعـودة الى نــيــسـان 2003 او
قــبل ذلك ? إذا كـان ومـنــذ ذلك الـتـأريخ
سـفك الدماء واخلـراب مستـمران وبدل
ــقــراطــيـــة فــان الــســلــطــة بــنـــاء الــد
الـتـنفـيذيـة حتارب وبـشـراسة الـسلـطة
الـتـشـريـعـيـة وبـالـعكس  ‘أال يـعـني إن
الـبلد تـتراوح في مكـانها إن كـان مكان

دائري او مربع ! 
أمـــا مــصــطــلح الـــواضح الــهــدف هــو
ان مـقاطـعة أو جتـميـد العـمل في الـبر
أو مـجـلس الوزراء  ‘فـاالخـوة متـخذي
ثلون تمثيلية غاية في. وقف  هذا ا
خلـــداع الــــنـــاس والـــهـــدف واضح في
جلوء إليه  ‘حيث يريد أن يب للناس
(أكــثــرهم أوالد خــايـبــة! ) أنه يــحـارب
تـصـرفـات والـفـسـاد  ‘بـشـرط إحـتـفـاظ
وقع الذي اجلـميع بكل إمتيازاته في ا

يعمل فية !!
ـــؤسف ان نـــقــــول أنه  عـــنـــدمـــا مـن ا
صير الـبلد بعض الناس  ما يـتحكم 
ـــلـــكـــون ال مـــال وال ارضـــيه كـــانـــوا 
الـوطـنـيه اومكـانه اإلجـتـماعـيه نـاهيك
عن الـسيـاسه والـثقافـه و اصبـحو ب
لـيـله وضـحـاهـا مـتـحـكـمـ بـاالسـواق
ال من السحت الـتجاره والسـياسه وا
ــتــاجــرة احلـــرام ذلك فــقط مـن خالل ا

بــكــلــمـــات مــؤثــره في مــجــتــمع (قــلق
وغـيرمـسـتقـر) كمـجتـمع العـراقي الذي
مـعـروف عـنه سـرعـة التـقـلـبـات وصـفة
اطـالق الــتــســمــيـــات من غــيــر حــدود
ونـتـيـجـة االحـداث وتقـلـبـات الـسـريعه
رافــــقت حـــيــــاة هـــذا اجملـــتــــمع بـــعـــد

االحتالل .
والـــــغـــــريـب أن إســـــتـــــعـــــمـــــال هــــذه
صطلحات  ‘يتم من قبل كل االطراف ا
ـتـحـالـفـة  والـكل لـنـفس ـتـنـاحـرة وا ا
الـهدف لذا نرى البلد وما فيها يتراوح
مــــــكـــــانه دون تــــــقـــــدم مـع زيـــــادة في

التخريب ! 
وهــــكـــذا وحــــسب ذلك يــــتم الــــســـيـــر
بالعملية السياسية في العراق بإجتاه
اليـبـشر بـبـناء دولـة قـادرة على ضـمان
االســتـقــرار والـبـنــاء وكـمــا اشـار احـد
الـكـتاب الـعراقـي : أن الـسيـاس في
الـــعــراق ال يــعـــارضــون بــعـــضــهم من
مـنطلق اإلنتماء لـلعراق والتوجه نحو
إعـادة بـنـائه بعـد ان دمـره احملتل  ‘بل
من مـــنــطــلق تــبــادل الــتــهم بــعــضــهم
لـبـعض  ... والتـرى (عـاقال) بـيـنهم عن
ظـاهرة تـوزيع الوالءات لـلدول الـراعية
خــــارج احلـــدود  ‘وهـم يـــعــــرفـــون ان
امـريكا مرتاحة لهذه الظاهرة والعكس

ليس صحيحاً ...
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القاهرة

بـــشــأن إعـــادة فــتح بـــاب الــتـــصــويت
النـتخاب رئيس اجلمهورية قال رئيس
مـجـلس القـضاء األعـلى القـاضي فائق
زيـدان إن احملكمة اجتهدت ولم يقل إن
الـــنص غـــيــر كـــامل بل هـــو حــاكم وال

اجتهاد في مورد النص.
احملـكمة االحتادية هي قضاء دستوري
ـعنى أنهـا تأخذ فـيه جنـبة سيـاسية 
الــوضع الــســيــاسي بــنــظــر االعــتــبـار
ومـثـال عـلى ذلك مـا يـحـصل الـيوم من
تـعــطـيل الـتـوقـيـتـات الـدسـتـوريـة دون
حـــسم فـــهـــذه كـــارثـــة بـــحق الـــشـــعب
وســــمـــعـــة الــــبـــلـــد ولـألسف الـــقـــوى
السياسية التقليدية لم تنتبه له وبهذا
فـــإن تــفــســـيــرات وقــرارات احملـــكــمــة
االحتـــاديـــة تــــدخل في أمـــور الـــدولـــة
ـطـالـبـة من الـشـعب ومـثــال عـلى ذلك ا
الــعـراقي لــتـدخل احملــكـمــة اإلحتـاديـة
وازنـة العـامة لـلتـدخل بأقـرار قانـون ا
ـــوازنـــة يـــتم إطالق االمـــوال ألن فـي ا
لـلـمـقاولـ ورجـال االعمـال والـفالح
والــتــجــار وهي تــدخل بــصــلب حــيـاة
ـواطن العراقي وتأخيرها يؤثر سلباً ا
عـلى حـركـة الـدولـة الـعـراقـيـة; وهـذا ال
ـكن أن يـتم في ظل حـكومـة تـصريف
ــادتـ 61 و64 من اإلعــمــال ألن فـي ا

ادت  92و  93من الدستور بحسب ا
الــعــراقي لـســنـة  2005فــإن احملـكــمـة
االحتـادية العليا هي احملكمة الوحيدة
دون غــيــرهـا من مــؤســسـات الــقــضـاء
الـــتي أوكـــلت لـــهــا مـــهــمـــة تـــفــســـيــر
الـدسـتـور وكل جـهـة سـيـاسـيـة تـفـسّر
الـدستـور فهي مـحاولـة منـها لـتحـقيق
مــــصــــالـح ذاتــــيــــة أو فــــشل الــــقــــوى
الـسـياسـية في إدارة الـدولـة وابقـاؤها
ضـعيفة وفاشلة وهنا البد من التذكير
أن القوى السياسية التقليدية أعترفت
بـفشلها ولسان حالها يقول عجزنا عن
بـنـاء الـدولـة العـراقـيـة; وعـلى اجلـميع
أن يــعــلم أن مـواد الــدسـتــور حــتـمــيـة
الــتـنـفـيـذ ومـلــزمـة وهي مـواد الـشـعب
الـعراقي وليست للـقوى السياسية ألن
دسـتـور 2005 هـو الـدسـتـور الـوحـيـد
الــذي صــوت عــلــيه الــشـعـب الـعــراقي
بـــشــــــــــــكـل غـــيـــر مـــبـــاشـــر من قـــبل
اجلــمــعــيــة الــوطــنــيــة والــثــانــيــة في
ـباشر عام 2005 االسـتفتـاء الشعبي ا
وبـهـذا أصبح الـعقـد االجـتمـاعي لألمة
وال يـحـق لـلـقـوى الـسـيـاسـيـة تـفـسـيـر

مواده.
وفي الــتــفــســيــر األخــيــر لــلــمــحــكــمـة
اضي االحتـاديـة الـعـلـيـا بـشـهـر أذار ا

ـنع عـلى حـكومـة تـصريف الـدسـتور 
. االعمال تقد مشاريع القوان

الـكارثة اليوم أنه حتى مجلس النواب
ــكن أن يــقـوم مــعــطل ألن اجملــلس ال 
ـــهــامـه دون وجــود جلـــان نــيـــابــيــة
والـلـجـان الـنـيـابيـة لم حتـسم إلى اآلن
بــسـبب عــدم انـعــقـاد اجملـلـس وغـيـاب

بعض القوى السياسية.
احملـكمة االحتادية قراراتها فيها جنبة
سـياسية ألن قراراتـها في صلب العمل
الـــســيـــاسي لــلـــدولــة وهـي مــحـــكــمــة
ـعـنى تـلـتـزم بـالـنـصوص دسـتـوريـة 
الــدسـتـوريـة والــنـصـوص الـقــانـونـيـة
ـــوجــبـــهــا احملـــكــمــة الـــتي شــكـــلت 
والـنـظـام الـداخـلي لـلـمـحـكـمـة رقم (1)
لــســنـة 2005 وهـي مـلــتــزمــة بــهـا من
الــنــاحـيــة الــدســتـوريــة والــقـانــونــيـة
والـنـظـام الـداخـلي لكـن مهـامـهـا تـكون
مـرتـبطـة مع الـعمل الـسـياسـي للـدولة
وذلك مـــا نــعــنــيه بــالــدور الــســيــاسي
ـهـمة لم لـلـمـحكـمـة االحتـادية; وهـذه ا
جتــدهــا في مــحــكــمــة الــبــداءة وال في
مــحـكـمـة االحـوال الــشـخـصـيـة وال في
مـحـكمـة التـمـييـز االحتاديـة ألنـها غـير
مـرتبـطة باالحـزاب والقـوى السيـاسية
بـعكس احملكـمة االحتادية الـتي تتعلق
ـراقــبـة تـنـفـيـذ مـواد الـدسـتـور وهي
مـرتــبـطـة بـطـريـقــة أو بـأخـرى بـالـكـتل
واألحــزاب الـســيـاســيـة وإن مــيل هـذه
احملــكـمـة الـعــلـيـا ألي جـهــة سـيـاسـيـة

سيخرجها عن احلياد. 
لـهذا يـجب أن تُلـزم احملكـمة االحتـادية
مـجلس النواب باالنـعقاد والدعوة إلى
انــتـخــاب رئـيس اجلـمــهـوريــة وهـنـاك
الـكـثيـر من الدعـوات التي سـتقـام أمام
احملـكـمـة ضـد تعـطـيل مـجـلس الـنواب

الذي ال يصب بخدمة الشعب.
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مثلَ شِهابٍ فقدَ القدرةَ على النُطق
ستطوفُ باألرض مراتٍ
مستصحباً معكَ في احلقيبة
وحدتَكَ التي تشبه في هدوئها
آآلفَ األفواه الصارخة

توهّج كالفانوس ينكَ قلبكَ ا حامالً في 
××

ستعقدُ جلسةَ حتليلٍ نفسيّ
رتفعات للمالئكة الذين يُعانون من رُهاب ا

وحتت شُرفةٍ يتيمةٍ
ستقضي الليلَ

متوسالً الباحثة التي فكّكت شِفرة السعادة
أال تموتَ منتحرةً

××
للَ باتخاذكَ اجلبالَ بيادقَ شطرجن ستقتلُ ا
فترسةِ وستدخلُ إلى أقفاص البحار ا

فتروّضُ أمواجَها
لتكونَ أليفةً

وقابلةً للتربيةِ في البيوت
××

ولكن إلى متى ستظلّ تخترقُ حاجزَ الزمن
تاركاً عليه ثقوباً

ستقبل ينفذُ عبرَها ضوءُ ا
وإلى متى ستظلّ راكضاً

بينما الصحارى والوديانُ تلهثُ من ورائِكَ
متوسلةً إليكَ أنْ تُبطيءَ قليالً

لتمسحَ عن كثبانها وصخورها العَرَقَ
ولتستعيدَ أنفاسَها
وتشربَ جُرعةَ ماء

××
ستتعبُ يا صديقي من التحليق
وستبتلّ بالزُرقة حتى تشفَّ

لوئ بالضوء وتبدو رِئتاكَ مثلَ كأس 
عندئذٍ ستُغيّرُ اجتاهَ حتليقِكَ
َ النسر بنظارةٍ طبيّة فتستبدلُ ع
وجناحيهِ بألبومٍ لصور األصدقاء
ظلّة ب دَفّتيْ كِتابِكَ وستهبطُ با
صباح البساً اخلوذة ذاتَ ا

وطوءَةِ باألقدام لتُنقّبَ حتت السطور ا
نسيّة عن مناجم الذهب ا

عقد ديـوان كربالء الثقـافي ندوة بعنوان (ازمـة الفقر في الـعراق) قدمها مـحسن القزويـني مؤسس جامعة
ي واساتذة ومفكرين. اهل البيت    بحضور مجموعة  من النخب من رجال دين واكاد

ؤمن وتطرق الـقزويني الى ازمة الفقـر في العراق اسبابـها ووسائل معاجلـتها مستشـهدا بتجربـة امير ا
علي بن ابي طالب عـليه السالم في مـواجهة هـذه الظاهـرة اخلطيـرة وكيف استـطاع معـاجلتهـا والتغـلب عليـها عبر
نتـشرة فيه وسرد معلومات تـاريخية من فترة خالفة االمام توثيق مـعلومات مهمة من حاضـر العراق وأزمة الفقر ا
ـداخالت الـتي تـبادلـها علـيه الـسالم واسـاليب مـواجـهة الـفـقر في تـلك الـفتـرة عـبر دراسـة مـقارنـة قيـمـة. و بدأت ا
احلضور  بـكل مهنية وتـنظيم; ونقـاش بناء افضى للـوصول الى نقاط مـهمة حول حاضـر ومستقـبل ازمة الفقر في

العراق.
ـعتـقد  ورغم مرور يـذكر ان ديـوان كربالء الـثقافي واحـة فكـرية لـلنقـاش اجلاد بـكل ما يـخدم اجملتـمع والشـعب والدين وا

ستويات. شارب وا اكثر من شهرين على افتتاحه اال انه استقطب نخباً فكرية وثقافية من كافة ا

رسالة كربالء
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كمْ فرَّقوا كمْ شرَّقوا كمْ غرَّبوا
لكنْ بقيتَ وسوف تبقى واحـدا

إنَّ النَّخيلَ لفيهِ نورُ مهـابةٍ
والرّافدينِ ليجريانِ أماجدا

كونـوا بخيرٍ واكتبوا أسماءَكُمْ
بالتبرِ واتَّخذوا النُّجومَ مقاعـدا

كونوا بخيرٍ واغسلوا أيّامَـكُمْ 
بالطُّهْرِ واتَّخذوا الهمومَ مصـاعدا

ولتعلموا أنَّ الرَّبيعَ صديقُنا
وربوعَنا تبقى تفيضُ مـواردا

أمّا أمانينا التي لم تنقطعْ
يوماً فصارتُ للرؤوسِ وسائـدا

مِنْ أجلِ هيبةِ ظلنا  لسيوفِنا
عتدينَ مغامـدا صارتْ رؤوسُ ا

سـاجدُ أُغلِقَتْ لضرورةٍ ّا ا
َ مساجدا ؤمن صارتْ بيوتُ ا

اشي على جمرِ الغضا يا أيُّها ا
إنثُرْ على مـرأى الوجودِ مواجدا

مَـنْ نحنُ ? نحنُ الصّاعدونَ فراقدا
والنّازلونَ على التُّرابِ مراقدا

الرّافعونَ رؤوسَنا حتى وإنْ
هَمَتِ السَّماءُ على الرُّؤوسِ جـالمدا

الطّالعونَ كواكباً والقائلو
نَ جواهراً والفاعلونَ محامـدا

والنّاثرونَ دموعَنا ذهبـاً على
أحبابِنا واجلامعونَ قالئدا

إنّا لنضحكُ والشَّدائدُ حولَنـا
وعلى شدائدِنا نكونُ شدائدا

أمّـا العراقيّاتُ فاعلَمْ أنَّهُنَّ ...
العالياتُ مناقباً ومحاتدا

الفاضـالتُ محاسناً ومواقِعاً
والطَّيباتُ مناهـالً وروافدا

َ صِيداً للسَّواترِ عندمـا ربَّ
كانَ العراقُ يريدُ زَنْداً ذائـدا

أمّا األعادي يـا عراقُ فإنَّهمْ
حطب أعدَّ لهُ الرجالُ مَواقدا

عالي عالياً واجعلْ عُالكَ مع ا
واضربْ حديدَكَ ساخناً ال بـاردا
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وقَفْنا   كالنَّخيلِ   بال      لثامِ
وسِرنا  كالرماحِ  إلى     األمامِ

ولم  نُخدَعْ   ببرّاقِ      الكالمِ
ولم  نخضعْ  لضَرْباتِ السهامِ

وح  انهارتِ  األيّامُ     قُمنا
وساعدنا  الزَّمانَ  على  القيامِ

نُرى وَسْطَ النَّهارِ كمثلِ  شَّمسٍ 
وَوَسْطَ  الليلِ    كالبدرِ  التَّمامِ

نثرنا   القمحَ  في  سهلٍ  ووادٍ
ولم  نَخذلْ   مناقيرَ     احلَمامِ

رَعَينا   النُّـورَ  في شرفٍ وكُنّا
كجيشِ  الشَّمسِ  يفتكُ بالظَّالمِ

َ  بكل     عهدٍ وكُنّا  الصّادق
وكُنّا   ال   نفرطُ        بالذمامِ

ولم  نكسرْ  نظاماً   فيهِ  معنًى
وكُنّا  نحنُ   صُنّاعَ      النظامِ

وعِشنا  في   احلاللِ أباً  وجَدّاً
ويوماً  لم    نفكرْ      باحلرامِ

ولم  نسرِقْ  ولم  نغدُرْ    وكُنّا
مصابيحاً   تُضيءُ  على الدَّوامِ

ونركبُ فوقَ ظَهْرِ احلربِ صِيداً
إذا   كانتْ    طريقاً     للسالمِ

إذا    عُدَّ    الكِرامُ  فنحنُ منهُمْ
ويأتلفُ  الكرامُ   مع      الكرامِ

وكنّا   إنْ     تعاسرتِ  األماني
زرعنا   الوردَ  في  ظل احلسامِ

ودارَ  بنا   الزَّمانُ     وليتَهُ  لَمْ
يَدُرْ    نحوَ  اضطرارٍ   واضطرامِ

ولكنّا      سنبقى    ال    نوالي
ستهامِ سوى   قلبِ   العراقِ   ا

ونحمي    عِزَّهُ   مِنْ    كل  رامِ
سحُ    رافديهِ     منَ السُّخامِ و

الى مــدافن االجــابـا ت لــتــجـد مــا يــلـوث
احالمك ورغــبــاتك ويــقـعــدك عــنــد جـدار

النسيان!!
قالت—التتـردد…ذكـورتك ان ترددت جف
ضــرع االشـــتـــهـــاء..وتـــيـــبس االمـل بــ

فخذيك!!
عـنى الذي ـعنى..احـتـاج الى ا قلت —ا

يوقظ مرادي!!
فيما اخذتني مثل ظل ينظر اليَّ مبتسـماً
ولــد صـغــيــر بـائـس الى رطـوبــة تــصـدر
روائح  طـافـحـة بـالــعـفـونـة ومـزيـجـاً من
لم ـثـيـرة لالسـتـرخـاءوالـقـبول الـتـوابل ا
وماكنت اود اشأ كشف مستور مواجعي
االمـــســـاك بـــلــحـــظـــة الــعـــبـــوديـــة الــتي
عـودتني نـفسي الهـيام ب مـدينة اعيش
ــلــيــئــة بــالــشــجن تــروي حــكــايـــاتــهــا ا
وقـاعات مغلـقة تروي آلق الفعل والفتوة
روحي الغـضـة تـمسـكت بـاذيال وابـهـاره
لك الذي عطل ليكشف جـنون ا شكسبـير
وجــــوده ســــاقـــطــــاً  داخل احــــواض من
امتحـانات البـلوى والضيـاع يقف الولد
مـتــكيءً الى جــذع شـجـرة الـذي كــان أنـا
نـــســـجت حــولـــهـــا صــنـــاديق من ســدر 
يـقـول ــبـشــرة بـالــفـجــيـعــة احلـكــايـات ا
الشيخ(گـطافة اخلشـان)أن سيدنا االدمي
االول  الــفـارع الـطـول الــغـارق في انـهـار
ح جيء اليـعرف كـنـهـها من الـتـأمالت 
ـاً كان به مـبـعـداً احـتـضن هـذا اجلـذع ا
مثل شكله اليوم.. انهمر ببكاءكون فيض
االنــهـــار الــذي نـــراه..اخــذتـه الــشـــجــرة
الــوارفـة الــظالل الـى صـدرهــا مــهــدهـدة
روحــة الـفــائـضـة بــالـوحــشـة( يــاسـيـد

خيط رفيع يشد ر مثل علقم  السؤال ا
كـلمـا تـوغلـنا في قـلـوبنـا الى اجملهـول
تعـثرت االماني وضاع رات اعمـارنا
الــــرجــــاء بـــــ اكــــداس من اخملــــاوف
سك مع دورة ال واالنهزامات والفشل
الـبـحث غيـر قـبض ريح  وفـراغ تدوي
يغدو بـ ثنـاياه صـراخات تـيه ابدي ,
عنى وهـماً عاجزاً عن الـكشف وسبر ا
ــقــطــوعــة بــعــنـاد ــســافــات ا اغـوار ا
ال احد يدري مـالسر ب انتظار وصبر
وآخـــر يــبــدد الــســـكــيــنــة ــوت قــاحل 
صـباي محـنة خطـو ب عيني والوقار
احلـــكــيم الـــذي جـــرني الى عـــوالم من
اوقـفني عـنـوة جاعالً الـسـحر والـبيـان
عــنــد ابــواب من مــني جـــواداً حــرونــاً
ــنـغم مـعــلـنــاًبـصـوتـه الـفـذ ا الــشـتــات
ــثل مــســرحي مــحــتـرف—ال بــوعي 
تـــدخل مــــخـــابيء االســــرار بـــســـرعـــة
ـرتبك..ارسـم لوجـودك وجـود..وتأمل ا
ـــــســــارات ..حـــــدد لـــــســـــؤالك فـــــعـل ا
اجـعل مـنـهـا هدفـاً بـالـك التـفـريط رايـة
به..عـالم مخـتلـف وخالفه جدل تـؤطره
غــيــوم عــتــمـة من االجــابــات الــوقــحـة

!! الرافضة لالجتياز
امـنت برضـا الروح وعـذوبة ارتـياحـها
الى لب ــــلـــتــــويــــة اخــــذتــــني االزقــــة ا
ورخو عـيون تـبـصـر وحـدتي االمـتـحـان
وهاالت تلعثمي  امام الصف خطواتي 
بـأنـاث ـرصـوص مـثل حـجـر اجلـدران ا
ـــارة تــطــرق يـــلــوحن بـــضــحـــكــاتـــهن 
رؤوســـــــهم حـــــــيــــــاءً يــــــشـــــــوبه كــــــدر
الدهشة عنوان فجيعة القبول االشتهاء
تـقول مخـترقة الشـديد القـسوة تـردد  ا
ارتــــبــــاكـي بــــســــهــــام ضــــحــــكــــاتــــهـــا

كر. احلادة ا موسقة ا
-—عن ماذا تبحث وسط هذه االكوام

من خرائب النذاالت والفجائع?!!
تتـعثر مثل شـجرة ضـربتهـا ريح عاتـية
لـكـنـه يسـتـقـيم خـطـاي ويـعـوج جـسدي
تـقـلل من حدة الـفراغ بـاحثـاً عن فـكرة  
لم بعض هـزوم الذي تعـيشه حلظـته. ا
محـاوال الرد بـصوت من شـتات مـعارفـة
يـــــــرتــــــكـــــــز عــــــلـى رخــــــامــــــة صــــــاف

قال -—اوصاني باالكتشاف!! وهدوء
رافـعــة طـرف ضـحــكت بــانـفالت غــريب

ثيـر لشبق زركش بـاالحمـرار ا ثوبـها ا
كـــــاشــــــفــــــة عن ســــــاقـــــ ــــــســــــرات ا
تـسـيــحـان بـبــيـاض تـشـوبه مـلــسـاوين
خـــطــوط مـن االوشــام الـــشــذريـــة الــتي
—— تـــنــدس الى الــبـــعــيــد اجملــهــول
جتـده هـنـا..ح االكـتـشـاف الـذي تـريـد
تــعـــرف مـــعــاني الـــعـــري ســيـــكــون كل
مـــاتـــرغب بـه ســـهالً قـــابـالً لالنـــتـــمـــاء

والتجدد..تعال!!
تـلفـتت مـخـاوفي بـحـذرالـعتـمـة الـرطـبة
ــــدهـــونــــة بــــلــــزوجـــة  الــــكــــركـــرات ا
دفـعــتــنـي الى مــابــ يــديــهـا الــكــاذبــة
العارتـ الشديدتي الـوقاحة واالبتذال
ـوشــومــتــ بــسـلــســة من الــتــنــانـ ا
ــنــدفـــعــة بــصالفــة صــوب الــشــذريــة ا
ســمـــعــته يـــهــمس مـــجــهـــول الــصـــدر 

موشوشاً في اذني على غير عادته. 
—التخف ..تمسك بعرى

الـقــبـول..وحــدق في لب مـعــاني رضـاك
..اياك وتوسد اخلمول!!.

هــمـست—مـا عــلـمــتـني ان الــلـحــظـات
احلاسمـة لها قـسوة سوط جالد وجرأة

مجنون?!!
قالت—الى ماذا تنظر..تعال?!

قـال—كــلـــمــا تــوغــلت بــعــيــداً وجــدتك
ــــعــــارف وتـــعــــلن تــــرتــــدي مــــســـوح ا

هيبةالوصول?!!
قــلت-—عن اي هـــيــبــة تـــتــحــدث..ومــا

الوصول?!
قـالت—خـوفك فـرادة الــهـيـام..ومــحـنـة

االسئلة?!!
قال —كـلمـا امسـكت بـروح وقتك رحت

الــــكــــون..دمــــوعك  بــــلــــواك وطــــريــــقك
انـتـظـار…يـاسيـد الـكـون تـوسـد جـراحك
واعـلن قـبـولك لــلـفـجـيـعـة وانـتـظـرمـالي
واالنـتـظـار )!! تضـحك الـشـجرة اجملـلـلة
وقـصـصـات بـاحلـنـاء واخلـرق اخلــضـر
متوسـلة روحها اوراق كتبت عـلى عجل
واالسـراع في بــقـبــول آمـالـهــا الـرضــيـة
تـلـمـسـت الـقـابـعـة بـ حتـقـيق مــرادهـا
اطــــــراف احــــــضـــــــان عــــــتــــــمــــــتــــــهــــــا
فـتــراجـعـت مـذعــوراًالصـطـدم اصـابــعي
قـالت مـتـعـمـدتة بـاجلـدار الـنـاث ضـجراً
ـطـارق انـوثـتـها تـهـشـيم اضـطـرابي   
السائلة بعبق شذوات لم اشم مثلها من
كـيان وارف الـطـول تشـيـر مبـاصرة قـبل
الـشـاعـة الـفـة الى فـراش تـلـهـمـة الـوانه
ـدبـوغة صـخب اليـجـيـد غـيـر حلـظاتـه ا

قالت بجنون اللهاث
—مالك ترجتف..اكتشافك يبدأ من

هنا!!
واشــارت الى مــابــ فــخــذيــهــا الــشــبه
عـــاريــتـــ لم اك اعـــرف إن الــتـــحــديق
بـفــراغ الـبــيـاض الـلــدن يـولـد شــوهـانـاً
ــــشـــحـــون ـــلك ا ا ـــكـن تـــرويـــضـه  ال
بــالــضــيــاع  اخــذ احلــكــيم الـى صـدره
متوسالً ايجاد درب يبـدد الفجيعة التي
دفــنـته بـ ثــنـايـاهــا تـلـبـســته اشـبـاح
بلواه الضاجـة بصخب احاله الى تراب
تـدوسـه اقـدام الـكـراهيـات رمـت بـعـلـكة
فـمـهـا بـاجتـاه ومض ضـوء يتـعـثـر عـند
لـتـطلق خفـوت الـغـرفة الـوقـحـة بـالعـفن
مـزيـجـاً بـ  الـفـرح صـهـيالً مـتـوحـشـاً 
والــذبــول ايـقظ هــوس االحــزان وهـشم
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ديالى

ـطمـورة منـذ ازمنـة الحدود مـخابـئهـا  ا
تعالي الوجيب عقولـها تلمس قلبـي ا
ـوغـلـة بـالـبحث عن اطـراف اصـابـعـها ا
سدوحـة فوق مـغتسل خبـايا ذكـورتي ا
مـــاكــان عــلـــيه الـــقــائي داخل رفــضـــهــا
تراجعت الى ستـباح ضجيج هـذياني ا
لـكـنـهـا عـتـتنـي بـشـراسة وراء مـتـحـديـاً
لـتـلقي بي الـى كومـة اغـطيـة بـاردة تبث
خــالـيـة من الــعـنـاد روائح افـواه ثــمـلـة
حاولت الوقوف لكنها ومثل كومة حجر
ارتـــمت الـى جـــانـــبـي مـــزلـــزلـــة ارجـــاء
انــــــوثـــــــتـــــــهـــــــا عــــــنـــــــد انـــــــكـــــــفــــــاء
هــمـست-—الجــدوى اوصـيك مــخـاوفي
بـان التـفـقـد نـعـمك مـعـنـاهـا!!قلـت رامـيا
بــسـنــارات ارتــبــاكي الى عــمق روحــهـا
ـتــعـالـيـة االنـفـاس-—مـاتــعـودت فـعل ا

مسكون باالضطراب ال فائدة منه?
قــالت-—كالنـــا مـــلـــمح وقت وحـــكـــمــة

رضا..التفكر بغير ما اوصاك به?!!
رفـعت رأسي مـراقـبـاً ابـتـسـامـتهـا الـتي
بـدأت تـضيء مـثل مـصـباح ——مالك

ووجوده من اين عرفتي?!!
—احلكمة درب اختيار ..واحلكيم سر
االثـــبــات!!عـــنــد هـــذا احلــد شـــعــرت ان
الــــــــيـــــــبــــــــاس اخــــــــذ جـــــــســــــــدي الى
اعــلـنت اسـتــسالمي ورغـبـتي احـضـانه
بــاجـتــيــاز اول مـراحل االمــتــحـان غــيـر
لـــــــكـــــــني ـــــــتـــــــوافـق وحـــــــضـــــــوري ا
رضــــيـت..رضـــيـت وثــــمـــة صــــوت رائع
يـهــمس في اذني  —االكــتـشـاف..كــلـمـا
تـــقـــدمت التــــنس انك ابـن االكـــتـــشـــاف

وسره!!

…dAŽ WO½U¦ « WŽU «

حــاولت ان أتــراجع لــكــثـرة  شــوقي
الـيه كــونـهــا سـتـطــفيء الـنــار الـتي

تشتعل باعماقي
 من مـــعـــرفـــتي به بـــأيـــام قالئل اال
انـني تـعـلـقت به ومـشـاعـرنا تـتالقي
احـبه واحـبه بـشدة في درب واحـد 
كــلــيــنــا جتــاوز من عــمــره الــكــثــيــر
وبـســنــوات انـا اجــتــزت اخلـمــسـ
إنـسـانــا طـمـوح لـكن وهـو الــسـتـ 
يـأكــله االحــسـاس بــالـتــعب وجــسـد
بـأمـراض تـعـددت  ومعـانـات خـلـفته
ان يــكن شــبه عــاجــز يـنــهــا انـا رغم
ســـنـي اجـــد نـــفـــسي مـــازلت قـــويـــة
اصـارع كل شيء انه يـحـبـني وهـذا
احلب يــؤذي صــاحــبه  احلب بــعــد
الست قاتل لكنه حب مرتب ومنظم
واليتـرك اثارا جانبـية كونه مدروس
اراه هـو وخـالي من مـشـاكل احلـيـاة

هـذا قلبي اصـبح ب يديه في لـيلة
كـانـني اعـرفه مـنـذ زمان وضـحـاهـا
قــــد   انـه يــــشــــبه زوجي الــــذي
فــــارقــــني كــــذلك فـي حملــــة بــــصـــر
ـفردي  وتـركـني اصـارع احلـيـاة 
هـادئـا بسـيـطـا بـ جـوانـبه طـيـبة
روحـي تـعـلـقت به لــيس لـهـا حـدود
وبــــودي ان اشم رائـــحــــته كـــيف ال

اعرف  فقلت مع نفسي
 _الخــذ مــنه قــبـعــتـه الـتـي تـغــطي
شـعـيـرات رأسه  الـتي لـم يـكـسـرها
البياض  فكرة دارت في جمجمتي
ـــتــعـــة وقــررت ان احــولـــهــا يــوم ا

طلبت منه ان يهبني قبعته
 التي يضعها دوما على راسه ليرد
عــلى مــطـلــبي بــضـحــكـة وقــهـقــهـة

خرجت من اضلع صدره
 _حاضر ..ستكن لك..

بـنـفس أحــاسـيس ومــشـاعـر زوجي
الــــراحل هـــــو أوضح مــــني فــــانــــا
الزالت بــــداخـــــلي الـــــغـــــازا أجــــهل
مــصـادرهــا كل الـذي شــعـرت به من
انه مشـاعـر هي اقل تـأثيـرهـا علي  
يـعــشـقـنـي ومـســتـوى عـالـي واكـبـر
مني لـذا شعرت بـاجنذابي له  حقا
كـــــــنت اتــــــمــــــنـى ان يــــــقـف مــــــعي
ويـســانــدني  النــني احس بــظـروفه
الـصعـبة  التي حتـدد تفـاعله معي 
يارب بشهرك الفضيل ان تكشف اي
صـورة ضـبـابـيـة تمـنع رؤيـته  لي 
يـــاقـــلــبـي انه مـــأمــنـي ومالذي هــو
سميات في حياتي انه وجدته كل ا
زوجي وابـي وأخي وامي وحـبـيـبي
الـــذي فــــكــــرت ان اســـرق قــــبــــعـــته
النـهـاتشـبـعت بـرائحـة جـسـده التي
انـا بـحـاجـة ان اسـتـنـشـقـهـا لـتـبـعد
عـــني كـل ذكــريـــات احلـــوادث الــتي
وانـا مــعه انـسى روحي مــررت بـهـا
فـاهم في أحاديـثه وفي ثقـافته التي
زادت اعـجـابي به  وصـورة قـبـعـته
تـمأل ذاكرتي الـتي انـحصـرت ماب
ابـتسامـته التي لن تـغيب عن ذهني
تـمعنت في اجلدار الرى و  وهيأته 
الـســاعـة  لـتـؤكـد انــني سـأراه بـعـد

الساعة الثانية عشر ظهرا..
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في عام 1939م اكـفهر اجلو الـدولي عندما
ـانــيــا الــنــازيـة عــلى كــثــرت اعــتــداءات أ
جـيرانـهـا  وأعلـنت عزمـها عـلى استـعادة
ـمـر الــبـولـوني الـلـذين مــيـنـاء دانـتـزج وا
أدخـلـتـهـمـا معـاهـدة فـرسـاي ضـمن حدود
انـيا جانب الدول بـولونيـا . ولكي تؤمن أ
الـكـبرى الـقـريبـة منـهـا عقـدت مع ايـطالـيا
مـعاهدة حتـالف  ومع االحتاد السـوفيتي
مـعـاهـدة عـدم اعـتـداء  وخـيل إلى فـرنـسا
وبـــريــطـــانــيــا أن تـــدخــلـــهــمـــا في األمــر
ـظهـر احلازم سـيـردع هتـلر وظـهـورهمـا 
عـلى تـنفـيذ مـآربه فسـارعتـا إلى التـحالف
مع بـولونـيا  والتـعهد بـالدفـاع عنهـا عند
وقــوع أي اعـتـداءات عـلى أراضـيـهـا . ولم
ـانـيـا بذلك فـهـاجـمت بـولـونـيا في تـبـال أ
أول أيــلـول (ســبـتــمـبــر) سـنـة 1939م ولم
جتـد فـرنسـا وبريـطانـيا  –حـفـظا لـلكـرامة
ووفــاء بــااللـتــزامـات  –بــدأ إعالن احلـرب

عتدي . على ا
عـسـكر  وانـضـمت دول كـثيـرة إلى هـذا ا
أو ذاك واشـــتــعــلت نـــيــران احلــرب الــتي
دامـت ست سـنــوات لـلــفــتـرة مــا بـ آذار
(مـارس) 1939م حـتى  2أيـلـول (سـبتـمـبر)
1945م كـادت تأتي على األخـضر واليابس
فـوق األرض  وتقضي على أروع ما وصل
ألـيه الفـكر الـبشـري من حـضارة ومـدنية .

ـيـة ونــتـائج احلــرب الـعــا
الــثـانـيــة في الـقـرن
الــــــعــــــشــــــرين
ــــــــــيـالدي ا

ـة   لــكل إنـسـان ?! ومــعـروفـة مــرعـبـة مــؤ
للجميع وال داعي لذكرها من جديد .

×××
نـود في بداية تقـيمنا لنـظام التصويت في
اجلــمـعــيـة الــعــامـة  أن نــعـود قــلـيال إلى
اضي  تـلـقي بعض ـاضي  الن ظـروف ا ا
الـضـوء عـلى مـشاكـل احلاضـر  فـواضـعو
ـتحدة كان هـدفهم أن تكون مـيثاق  األ ا
نـتصـرين بعد ـنظـمة بـصفـة عامـة أداة ا ا
ـيـة الـثـانـيـة (? (1939-1945 احلـرب الـعـا
كـما كان احلـال بالنسـبة لعصـبة األ بعد

ية األولى . احلرب العا
وفـي فــــحـص الــــنـــــصــــوص واألحـــــكــــام
ـتـحـدة  جنـد الـدسـتـوريـة الـعـامـة لأل ا
أنـهم أرادوا أن يقف دورهـا ونشاطـها عند
حـد الـتعـبـير عن الـرأي الـعام الـدولي غـير
ــمــارسـة أن اجلــمــعــيــة الــعــامــة بــواقع ا
ـتغيرة الـفعلـية وبحـكم الظروف الـدولية ا
اكـتسبت لنفسها نفوذا جتاوزت به ما كان
مـرسـومـا لـهـا من حـدود في ذهن واضـعي
ـيثاق  السيمـا في مجال األمن اجلماعي ا
 فـاجلمعية العامة لم تكن تعمل من فراغ .
ــا حــدث من بـل تــأثــرت إلى حــد كــبــيــر 

تغييرات في الوسط الدولي احمليط بها.
ـكن الـقـول أن ما يـتـردد من وفـي الواقـع 
طالبة بتغـيير نظام التصويت أراء حـول ا
ـا يـرتبط احلـالي قي اجلـمـعـيـة العـامـة أ
إلى حـد كـبـيـر لـتـغـيـيـر طـبـيـعـة تكـوين

تحدة . األ ا
والــظـروف الـدولـيـة  والـوصـول
إلـى عــــصـــــر الــــذرة  وغــــزو
الـفـضـاء  وابـتـكـار الـعـقول
االلـــكــتــرونــيـــة والــتــقــدم
الـتـكنـولوجي الـذي يربط
بـــ مـــخــتـــلف أنـــحــاء
الـعالم  بروابط جديدة
لـم تــكـن في حـــســـبــان
الــــــســــــاســـــة الــــــذين

أو يـعكر صفو العالقات الودية ب األ 
ــواقـف الــنـــاشـــئــة عن ويـــدخل في ذلـك ا
ـوضــحـة ــيـثــاق ا انــتـهــاك أحـكــام هـذا ا
ـتـحـدة ومـبـادئـهـا )) . أما ـقـاصـد األ ا
ـقـتضـى هذا سـلـطـة اجلـمـعـيـة  الـعـامـة 
واقف الـنص فهـي قاصرة عـلى مـناقشـة ا
الـدولية وإصدار التوصيات بصددها وفي
ـارستها لسلطة الـتوصية فأنها تخضع
ـادة ( (12من لــلــقــيــد الــعــام الـوارد فـي ا
ـيثاق فال يجوز لها  –اجلـمعية العامة – ا
أن تـصدر توصيـة في موقف يكون موضع
نـظر مجـلس األمن حينـئذ . كذلـك استندت
ـادة عـنـدمـا اجلـمــعـيـة الـعـامـة إلى هـذه ا
تـقدمت يوغوسالفيا في  9/11/1951بطلب
ـــعـــاديــة لـــهــا  الـــنــظـــر في احلـــركــات ا
فـأصـدرت تـوصـيـاتـهـا في هـذا الـشـأن في
 14/12/1951وفـــيـــهـــا طــلـــبت مـن الــدول
ــوقف فض األشـكـال ــشـتـركــة في هـذا ا ا

بالطرق الودية (قرار. (506-6
بــاإلضــافـة إلـى مـا تــقــدم فــأن اجلـمــعــيـة
الــعـامــة تـقــوم بـوظــيـفــة األشـراف الــعـام
والــرقــابــة عــلى اخــتــصــاصــات ونــشــاط
تـحدة الـفـروع واألجهـزة اخملتـلفـة لأل ا
ــيــثــاق كــمـا أنــهــا تــصـدر (مــادة(15من ا
ـــــــواد /4 قـــــــرارات مـــــــلــــــــزمـــــــة (وفق ا

2و5و6و19و.(97
فـالتوصية الـتي تصدرها اجلمـعية العامة
وافقة التي تقررها كل تـستمد قوتها من ا
ـنـاقـشـات ـليء أرادتـهـا  وخالل ا دولــة 
الــتي ال حتــرص الــدول عــلى األعــراب عن
أرادتـهـا فـحـسب بل حتـاول إيـجـاد تـفاهم
مــشـتـرك بـيــنـهـمــا وبـ غـالــبـيـة الـدول 
ـكن أن يـلــقي قـبـول لــلـتـوصل إلى قــرار 
اجلــمـيع  أو عـلـى األقل تـقـبل بـه أكـثـريـة

األصوات في اجلمعية العامة .
×××

وتـطورت سلـطات اجلمـعية الـعامة لـلقرار
الـذي أصـدرته اجلـمـعيـة في دور االنـعـقاد
اخلــــامـس حتت رقم  337في  3تــــشــــرين

الثاني (نوفمبر) . 1950
وأطـلق عـلـيه ((االحتـاد من اجل السالم ))
ويــــنص الـــقــــرار عـــلى انـه : ((إذا اخـــفق
مـجـلس األمن  بسـبب عدم تـوفر اإلجـماع
بـــ أعــــضـــائه الـــدائـــمــــ في الـــقـــيـــام
ــســؤولــيــاته األســاســيــة بــحــفظ األمن
الـدولي في احلاالت التي يبدو فيها تهديد
لــلــســلـم أو اإلخالل به أو عــمل عــدواني 
ـوضـوع فورا  تـبـحث اجلمـعـية الـعـامة ا
إلصــدار الــتــوصــيــات الالزمــة لـألعــضـاء
ا ـنـاسبـة  التـخـاذ التـدابيـر اجلـماعـية ا
فـي ذلك  في حـــاالت اإلخالل بـــالـــســـلم و
سـلـحة عـند الـعـدوان استـخـدام القـوات ا
الـلـزوم لـلـمحـافـظـة عـلى الـسـلم أو أعادته

إلى نصابه )).
ـيـثـاق في وكل هــذه احلـقـوق يـقـصــرهـا ا
الـفصل السابع عـلى مجلس األمن وحده 
ـرجع النـهـائي فيـمـا يتـصل بـحفظ وهـو ا

ي. السالم العا
ويـقضي قرار ((االحتاد من اجل السالم ))
بـوضع ترتيـبات متـعددة تسـتهدف تـمك
سـؤوليات اجلـمعـية الـعامـة من القـيام بـا
اجلـديدة التي ألقيت عـلى عاتقها. من أهم
ـراقـبـة هــذه الـتـرتــيـبـات أنــشـاء ((جلـنــة 
الـسالم)) وكـذلك أنـشـاء ((جلـنـة لـلـتـدابـير
كن اجلـمـاعـية )) لـبـحث الـتدابـيـر الـتي 
ا في ي  بـها احملـافظة عـلى السالم الـعا

ـيـثـاق في اشـتـركـوا في وضـع نـصوص ا
سـان فـرانـسـيـسـكـو ولم يـكن في أمـاكـنهم
تـصـور الوصـول إلى هذا الـتطـور العـلمي
ـذهل الـذي قلب  وغـيـر جذريـا تقـديرات ا
ي الـتي بـني صـيـانـة األمن والـسالم الـعـا

يثاق . على أساسها ا
أن مــا تـــقــوم به اجلــمــعـــيــة الــعــامــة في
مـنـاقـشاتـهـا وقـراراتـها  أصـبح له تـأثـير
شــبه مــلـزم لم يــكن مــتـوقــعـا أصال ... أن
نظام التصويت في اجلمعية العامة ترتكز
في الـواقع عـلى مـبـدئـيـ رئـيـسـيـ هـما
:مــبـــدأ لــكل دولــة صــوت واحــد  ومــبــدأ

األغلبية التخاذ التوصيات والقرارات .
أن أي تـعديل فـي نظام الـتصـويت احلالي
في اجلـمـعـيـة الـعـامـة يـتـطلب  –بـطـبـيـعة
تـحدة الذي احلال  –تـعديل ميـثاق األ ا
يــقـــضي بــدوره مــوافــقــة الــدول اخلــمس
ـقاعـد الدائـمة في مـجلس الـكـبرى ذوات ا
األمـن قـبل آن يــنـال ثــلـثي أصــوات الـدول

األعضاء في اجلمعية العامة .
هـنـاك اخـتـصـاصـات تبـاشـرهـا اجلـمـعـية
تحدة  لكنها اختصاصات الـعامة لأل ا
ـكن لـفـرع أخـر من ـعـنى انه  شـائـعـة  
ـتـحـدة مـبـاشـرتـهـا وإصـدار فـروع األ ا
قـرارات وتوصيات بشأنها ... وهي ليست
قــاصــرة عـــلى اجلــمــعــيــة الــعــامــة لأل
ـــــتـــــحـــــدة وحـــــدهــــا . ومـن أمـــــثـــــلــــة ا
االخـتصاصـات الشائعـة ب مجلس األمن

واجلمعية العامة :
واقف الدولية نازعات وا مـسألة تسوية ا
ـسـألـة تـدخل في تـسـويـة سـلـيـمـة فـهـذه ا
نـطاق اختصاصـات اجلمعية الـعامة طبقا
ـيــثـاق . كــمـا ـادت 11و 35مـن ا لـنـص ا
تــقع في دائـرة اخــتـصـاص مــجـلس األمن
طــبـقــا لـلــمـواد  34و 35و 36و 37و 38من
ـيـثـاق . واختـصـاصـات أي هيـئـة دولـية ا
ـعـاهدة الـدولـيـة التي قـتـضى ا تـتـحـدد 
أنـشأتها . وإذا ما رجعنا لنصوص ميثاق
ـتـحـدة  جند أن اجلـمـعـية الـعـامة األ ا
تـــمــــتـــلك حـق الـــنـــظـــر فـي أي مـــســـألـــة
ومـنـاقشـاتـها وإصـدار قـرارات وتوصـيات
يثاق بـشأنها  ما دامت تدخل في نطاق ا
 أو تـتصل بسلطة أي فرع من فروع األ

تحدة ووظائفها . ا
والـوظيفة العامة للـجمعية العامة  والتي
ــقـتـضـاهـا تــنـاقش جـمـيع شـؤون األ
ادة ـتـحـدة تنـبـثق في الـواقع من نص ا ا
يـثاق إذ  تـنص : ((على أن الـعاشـرة من ا
لـلـجـمـعـيـة العـامـة أن تـنـاقش أيـة مـسـألة
ــيــثـاق أو أوامــر يــدخل من نــطــاق هـذا ا
يـــتــــصل بـــســـلـــطــــات فـــرع من الـــفـــروع
ـنصوص علـيها فيه أو وظـائفه . كما أن ا
ادة ((12 لـها فيـما عدا مـا نص عليه في ا
أن تـوصي أعضاء الهـيئة أو مجلس األمن
ـســائل ـا تــراه فـي تـلـك ا أو كــلــيــهــمــا 

واألمور )) .
... كــمـا أن لـلـجــمـعـيـة الــعـامـة أن تـصـدر
ـواقف تــوصـيــات تـتــعــلق بـتــسـويــة ا
ـادة ( (14من الــدولـيـة  فـقـد جـاء بـا
ـيـثـاق الـتي تـنص :(( لـلـجـمـعـية ا
الـــعـــامـــة أن تـــوصي بـــاتـــخــاذ
الـتـدابـيـر لـتـسـويـة أي موقف
مـهـمـا يـكن منـشـأة تـسـوية
سـلـيمـة مـتى رأت أن هذا
ـــــوقف قـــــد يـــــضــــر ا
بـالـرفـاهيـة الـعـامة 
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ـعـرفه الـعــقـلـيه هي الـقــوه احلـقـيـقـيه االســاس في اي من اجملـتـمـعـات ان ا
ـتـقدمـه بل هي الـقدره الـكـامـنه في حتـقـيق االجنـازات الـعـلـميه االنـسـانـيه ا

كافه .
وقد تـكون هي االفضل مقارنة بقوه اجلـسم التي ال ينبغي على االنسان ان
يزيـد من اهتماماته بها ويستقطع معظم اوقاته في البحث
ستـحدثه لتبنيها وكانها هي والتـقصي في تفاصيلها ا

احلياة ومعانيها الالئقة دون غيرها .
فاألصل انك تعرف عقلك وقدراتك لتكن ?

بغداد
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 اقـرأ قـبل أيـام في كـتـاب " كالم في الـسـيـاسة : قـضـايـا ورجـال " لـلـصـحفي
ـا مـضـمـونه من ان الـرئـيس ـصـري الـكـبـيـر مـحـمـد حـسـنـ هـيـكل  قـوله  ا
ال ي نـتيجـة امتالكه قوة الـقرار وا االمريـكي له التأثـير على الـرأي العـام العا
تـحدة االمـريكـية  ومن خالل واالعالم بوصـفه رئيـس سيـدة العـالم الواليـات ا
ا يشعر ان واقع حا هذه الـقوة وهذا التأثير فأنه دائما ما يـحول االنظار ب ا
كوكية نحو هنـاك ضيق او انتكاسة في الداخل االمـريكي  فيختلق اجلـوالت ا
الشـرق االوسط او افريـقيـا ويصـطنـع مبـادرات واحاديث اعالمـية كـفيـلة بـأخذ
ي مـعــهـا  ألن الـرئـيـس االمـريـكي يــسـتـطـيـع اعـادة تـرتـيب الــرأي الـعـام الــعـا

االولويات وحتويل االنظار من حيث ال يريد الى حيث يريد .
ـارسه الـساسـة الـعـراقـيـ مع الشـعب اثـنـاء تـولـيهم أقـول قـريب من ذلك مـا 
ـلـكـون من سـلـطة ومـال وجـيـوش الكـتـرونـيـة ووسائل ا  زمـام االمـور  فـهم 
ــشـاكل اعـالم  يـحــاولـون دائــمـا حتــويل انــظـار الــرأي الــعـام الــعـراقـي بـ ا
ـشكلة احلدود في وضـوعات واالهتمامـات ايضا  فنجـد اختالق ألهتمام  وا
شـكلة شكـلة الـكهربـاء و ياه في احـيان اخـرى و شـكلـة ا بعض االحـيان و
شـاكل التي يـستـطيـعون تـقليـب انظار تـلكـون كم هائل مـن ا التجـارة وهكـذا 
وضوعات الفكرية واطن العـراقي فيما بينها كلما احتـاجوا لذلك ناهيك عن ا ا
اضي  لـفرض سيطرته والعقـدية التي يلـجئون اليـها حينمـا يحتاجـون احياء ا

على احلاضر وحمل جزء من مشاكل الواقع إللهاء الناس عنه .
ثقف ـناورات السـياسـية واللـعب بأفـكار وانـتباه الـناس  مـطلـوب من ا وهذه ا
احلقيـقي ال سيما وهو يفترض به قائد وذاكرة لـلجماهير ان يؤشر بقلمه احلي
عليـها دائما ويحافظ على تفكير الناس من ان ينحرف نحو ما يريده السياسي

صاحله وغاياته الشخصية ومصاحله السياسية .  تبعا 
ونحن مـقبـل عـلى حر قـائض في فصل الـصيف وسط جـو سيـاسي ساخن 
ا وراء احلدود تغيـب فيه حكومة مـنتخبة  ويـتباحث فيه الـساسة باالستـعانة 
ـا يـضـمن ويـؤمن مـصـاحلـهـم احلـزبـية  عن تـشـكـيـلـهـا 
وضـوعات التي تلعب سنـجد ونتابع ونـرى عشرات ا
تعب وال جنـد موقف حقيقي ـواطن العراقي ا خ ا
لـلمثـقف العـراقي احلقـيقي هـذا ان وجد مع االسف

الشديد !
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اء دنية كـمشاريع الكهرباء وا الـتحتية ا
واخملــابـز واالفـران واالسـواق الــتـجـاريـة
ستشفيات ركزية الكبيرة وا واالسـواق ا
الـعـامـة  ومسـتـشـفيـات الـوالدة واالطـفال
ومـــســـتـــشـــفــيـــات امـــراض الـــســـرطــان
ـعـابد ـعـوقـ . وقـصف الـكـنـائـس وا وا
ـــتـــرو الجئ وانـــفـــاق ا ـــســـاجــــد وا وا
ــدارس وريـاض االطـفـال  الــتي يـلـجـأ وا
الـيهـا االوكرانـي بـعد ان تـركوا بـيوتهم
ـوت اثـر حلــمـايـة انـفـسـهـم من الـقـتل وا
الـقصف الـعشـوائي البربـري الذي تـطلقه
الـقـوات الـعـسـكـريـة الـعـائـدة الى روسـيا
االحتـــــاديــــة بــــواســـــطــــة الـــــصــــواريخ
والـــطـــائــرات والـــدبـــابــات . ان روســـيــا
االحتــــاديـــة في هــــذه احلـــرب لم تــــقـــتل
الــشــعب االوكـرانـي فـحــسب . بل انــهـا .
تـقتل الـشعب الـروسي ايضـاً وتقـتل كافة
ابـنــاء الـبـشـريـة في الــعـالم .ومـا تـخـلـفه
احلـــــــروب من مــــــأسـي مـاليــــــ االرامل
وااليـتام الذين يعيشـون حتت خيام الفقر

رض. واجلهل وا
 وان مـشـاهد جـرائم احلرب الـتي تقـترف
ضـد الــشـعب االوكـراني والـتي تـكـشـفـهـا
االقـمار الصناعـية ليالً ونهاراً . ابشع من
ـانــيـا جــرائم احلــرب الـتـي قـامت بــهــا ا
ـيـة الـثـانيـة في الـنـازيـة في احلـرب الـعـا

اضي . ا
×××

اشـرقت الـشـمس واضـحة لـلـعـ اجملردة
بـعـد مـرور شـهـر عـلى بـدايـة الـيوم االول
الـى هجوم روسيا االحتادية وغزوها الى
ـسـلح بـكل همـجـية ووحـشـية اوكـرانـيا ا
بـعد قيامـها بحمـلة اعالمية كـاذبة وتهمة
بـاطـلـة ال أسـاس لـهـا من الـصـحـة قـادهـا
ـيــر بـوتــ وكـافــة قـادته الــرئـيـس فالد
الـعـسـكـريـ والـسـيـاسـيـ واالعالمـيـ

ضـد اوكـرانيـا وشعـبـها بـحجج كـاذبة :-
ان اوكــرانـيـا تـمـتــلك اسـلـحـة وصـواريخ
حتــمـل رؤوس  نــوويــة تــشــكل تــهــديــداً
خـطـيـراً ضـد روسـيـا االحتـاديـة بـطـريـقـة
تـكرار كـلمـات تهـمة الـكذب والـكذبـة التي
انـكشفت بعد مرور شهر على شن احلرب
ضـد اوكـرانـيا مـن انهـا ال اسـاس لـها في
احلـقيقة والواقع . بل  تطـبيق النظرية
الـــنـــازيــــة في الـــكـــذب وهي :- (( اكـــذب
...اكــــذب ...حـــتـى يـــصــــدقك الــــنـــاس ))
والـسؤال يوجه بـعد مرور شـهر على بدء
حــرب روسـيـا بـصـورة مــبـاشـرة من قـبل
االعـالم الــدولي بـــصـــورة مــبـــاشــرة الى
ير بـوت وقادته الـرئيس الـروسي فالد
الـعسكري والسـياسي واالعالمي اي
وجـهـا لـوجه امـام اجملـتمـع الدولي:- اين
هــذه االسـلــحـة االوكــرانـيــة الـتي تــشـكل
تـهـديـداُ خطـيـراً ضـد روسيـا االحتـادية ?
?.? فـلـو كانت اوكـرانيـا تمـتلك فـعالً  هذه
االسـلحة فبـإمكانها اسـتعمالـها بكل يسر
وســهــولـة  فـي حـالــة اســتــخـدام حــقــهـا
الـدفـاع الشـرعي عن نفـسهـا ضد االعـمال
احلـربـيـة الـتي تـقـوم بـهـا ضـدهـا روسـيا
االحتـــاديــة فـــور وقــوع الـــعــدوان والــرد
ــثل بـاســتــعـمــال  هـذه االســلــحـة في بــا
ـدن الــتــابــعــة الى قــصف الــعــديــد مـن ا
روســيـا االحتــاديـة وتـدمــيـرهــا. كـقـصف
مــديـنـة مــوسـكـو ومــديـنـة بــطـرس بـيـرك

وغيرها وتدميرها جميعها
وضوع على موقع (الزمان) { تكملة ا

سلحة . ذلك استخدام القوات ا
... أن الــعـمل قــد اثـبـت أن ((قـرار االحتـاد
مـن اجل الــسالم )) قـــد جــعل اجلـــمــعــيــة
الـعـامـة  من الـناحـيـة الـقـانونـيـة شـريـكة
جملـلس األمن في سـلطـاته اخلاصـة بحفظ
ي  أما من الـناحـية الواقـعية الـسلم الـعا
ــغـاالة في شيء  الــقـول بـأن فــلـيس من ا
ـقـتـضى هذا اجلـمـعـية الـعـامـة قـد حلت 

القرار محل مجلس األمن.
ولـيس من شأن هذا الـتعديل األساسي في
ــتـحــدة  أن يـبــر الـهــيـئـة كــيـان األ ا
الـــشــلل الــذي أصــاب مـــجــلس األمن  بل
يـخـشى أن يـكون هـو سـبـبا المـتـداد الداء

نفسه إلى اجلمعية أيضا .
ــا يــبــر اجملــتــمع الــدولي وهــيـئــته وإ
الـقـائــمـة من هـذا الـشـلل أن تـعـالج الـعـلـة

األصلية ذاتها .
وهـي االنقـسـام بادراك كـل منـهـما  أن في
هـذا اجملتمع مكـانا لألخرى بل أن بقاء كل
مـنهما رهن فـي هذا العصـر الذري  ببقاء
األخـرى فال مناص لالثـن أن أرادا البقاء
من أن يــعــيــشــا في جــو تــفــاهم وتــعـاون

وسالم .
×××

يالدية اجلديدة  2022 في مطلع السنة ا
أطــلق رئـيس روسـيـا االحتـاديـة احلـمالت
االعالمــيــة بــعـنف شــديــد ضـد اوكــرانــيـا
واتـهـمـهـا بـامـتالك االسـلـحـة  الـعـسـكـرية
ــدى الــفــتــاكــة والــصــواريخ الــبــعــيــدة ا
واالسـلحة االيـدروجينيـة النوويـة وغيرها
. وانـها تعتزم التحالف العسكري مع دول
اخـرى. واصبـحت اوكرانـيا تـشكل تـهديداً

خطيراً مباشرا ضد روسيا االحتادية .
كـــمــا اخـــذ كــافــة الـــقــادة الـــعــســـكــريــ
والسياسي واالعالمي يستلمون الكتب
والـبـيـانـات الـسريـة الـتي تـتـضـمن كـتـابة
كـافة معلـومات هذه احلمـلة االعالمية ضد
ـير اوكـرانـيـا مـبـاشـرة من الـرئـيس فـالد

بوت . 
واصـــدر الــيــهم االوامـــر الى االســراع في
تـنـفـيـذ نـشـر هـذه احلـمـلـة االعالمـية عـلى
وجـه السرعة امـام كافة وسائل االعالم من
ان امـتالك اوكـرانيـا الى االسلـحة الـفتـاكة
ـدمرة تشكل تهديدا خطيراً ضد روسيا وا
االحتــاديــة . واكــد عــلـيــهم انــتــشــار هـذه
ياً من ان ـعلومات االعالمـية محلـياً وعا ا
اوكرانيا تشكل تهديدا خطيراً ضد روسيا
االحتـــاديــة هـي مــعـــلــومـــات حــقـــيــقـــيــة

وصادقة...!
×××

اســتـمــرت هـذه احلـمــلـة االعالمــيـة حـتى
February2022 اواخــــر شــــهــــر شــــبـــاط
وبــصــورة مـفــاجــئـة حتــولت الى هــجـوم
عــســكـري مــسـلـح هـمــجي ووحــشي ضـد
اوكــرانــيـا وشــعــبـهــا بــراً وجـواً وبــحـراً
بــأعـداد كـبــيـرة من الــصـواريخ الـبــعـيـدة
دمرة واد الكـيمياوية ا ـدى احملشوة با ا
ــــدرعــــات واحلــــارقـــــة والــــدبــــابـــــات وا
روحية. سيرة وا سلحة وا والطائرات ا
 و تـدمـير الـبنـايـات السـكنـيـة وحرقـها
بـالنـار التي تـصاعدت بـسرعـة البرق الى
الـطـوابق العـليـا وقـتل االوكرانـي حـرقا
وبـالـنـار وهم احـيـاء لـتـتـبـخـر اجسـادهم
وتـتـنـاثـر في الـهـواء وفق مـخـطط سـابق
لـلـتـسـتر عن جـرائم احلـرب لـتـحويل الى
مـفـقوديـن ?!كمـا  تـدميـر وحـرق البـنـية

W UŽe «Ë sÞu «

بغداد

wKOJF « rþU  œUNł 

bOFÝ  ”UO « d UÝ ≠ ÊU e «

قــــال  الـــقــــائم بــــاعـــمــــال ســـفـــارة
جــمـهــوريــة ارمـيــنـيــا  في الــعـراق
السيد اليك غـاريبيان ان الدراسات
واالبــحــاث الــتـي ســلــطت الــضــوء
حـــول مــــا جـــرى لالرمـن من ابـــادة
جماعية وجينوسايد قبل نحو قرن
وبضعة اعوام اسهمت  بشكل كبير
بتسليط الضوء على  احملاور التي
تزامنت مع تـلك اجلرائم في  توجه
ـيـ من قـبل  الــبـاحــثـ واالكــاد
لالضطالع بقـدراتهم الفكـرية  نحو
احلـد من تـكـرار اإلبـادة اجلـمـاعـية.
كـــون مــــثل تـــلـك ابـــحـــاث تــــســـهم
ـنـشـودة النـها بـتـحـقـيق اهـدافـها ا
تـــــنــــفــــذ مـن قــــبل أشـــــخــــاص من
جـــنــســيـــات وديــانـــات مــخــتـــلــفــة
ويـــجــــمـــعــــهم هــــدف واحـــد وهـــو
ـسـاعـدة في مـنع تـكـرار مـثـل هذه ا
ــــــاسـي.. وحتـــــدث الــــــكـــــوارث وا
غاريبيـان في حوار خاص  جلريدة
(الــزمـــان)في خــضـم الــذكــرى 107
الســتــذكـار االبــادة االرمــنــيــة الـتي
يحتـفي بها الـعالم وفيـما يلي نص

احلوار :
×تـسـتــذكـرون الـيــوم ذكـرى االبـادة
األرمـنـية هل تـسـتـلهم هـذه الـذكرى
لـلعـالم اجمع رسـالة مـحددة  تـدعو
ــنـع احلــروب وايــقـــاف الــعــنف ال
ســيـمـا مع االزمـة االوكــرانـيـة الـتي
ـئات من تـتواصل الـيـوم حاصـدة ا

ارواح االبرياء?
ـة اإلبادة اجلـماعـية -ال تـزال  جر
لألرمن والـتي ارتـكـبتـهـا السـلـطات
الـعـثـمـانـية في أجـزاء مـخـتـلـفة من
اإلمـبراطـورية العـثمـانيـة قبل 107
سنوات  والـتي حصدت حـياة أكثر
من  1.5مـــــــــلــــــــيـــــــــون شـــــــــخص
مــحــوراهــتــمــام اجملــتــمع الــدولي
مـؤكـدة عـلى أهـمــيـة تـخـلـيـد ذكـرى
الـضــحـايــا األبـريـاء. تُــظـهــروتـبـ
ــكــرسـة الــفــعـالــيــات اخملـتــلــفـة وا
إلحـــيـــاء ذكـــرى ضـــحـــايـــا اإلبــادة
اجلـماعـيـة في جمـيع أنـحاء الـعالم
والــتي يــتم تــنـظــيــمــهـا فـي بـعض
احلـاالت بـالــتـعـاون مع الــسـلـطـات
احملـلــيـة حــقـيــقــة مـهــمـة لــلـغــايـة
مــفــادهـــا بــأن الــعــالم لم يــســتــطع
ــأسـاة الــتي وقــعت عـام نــسـيــان ا
 .1915هزت مظاهر الكراهية

والـــــتـــــطـــــرف والـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة

والـتـمــيـيـزالـعـنــصـري خالل الـقـرن
الـعـشريـن العـالم اجـمع  مـستـهـدفة
بشكل أساسي األقليات القومية. إن
اإلنكار واإلفالت من العقاب هما من
العـقبات الـرئيـسية أمـام منع وقوع
االبــادة  وال يـزال انــعــدام الــعــدالـة
يـــطــارد أجــيـــالًــا من الـــنــاجــ من
اإلبادة اجلمـاعية. مع كل االسف ال
تـزال اإلبـادات اجلـمـاعيـة مـسـتـمرة

في الـعـالم كــمـا حـدث عــلى سـبـيل
ـثـال   مع الـتـوتـسـيـ فـي رواندا ا
عـــــــام  1994او مع االيـــــزيـــــديــــ

الـعـراقـيـ في سـنـجـار عام .2014
اليـوم وحتت سـتار احلق في حـرية
الـتـعــبـيـر يـشـهــد اجلـمـيع بـوجـود
محاوالت متواصلـة للتحريض على
الكـراهـيـة والـتـعـصب والـعـنـصـرية
والـتمـييـز ومحـاوالت النكـار اإلبادة
اجلـمـاعـيـة واجلـرائم الـتي ارتـكبت
ضـد اإلنــسـانـيــة. في هـذا الــسـيـاق
مـن الـضـروري إعـادة الـتـأكـيـد عـلى
سـيـاســة كـراهـيــة و مـعـاداة األرمن
الــــتي اتــــبـــعــــتـــهــــا الــــســـلــــطـــات
األذربـيجـانيـة عـلى مسـتوى الـدولة
لـــســنـــوات وبـــاالضـــافـــة الـى عــدم
اسـتجـابة اجملـتـمع الدولي بـصورة
كـافـية ادى الى خـلق بـيئـة مـناسـبة
الرتــكــاب ابــادة جــمــاعــيــة جــديــدة

 2009وتشييد كنيسة الصليب
ــــقـــدس فـي اربـــيـل عـــام .(2019 ا
هــنـــاك مــســتـــوى عــال من احلــوار
الـسـيـاسي بـ الـبـلدين فـضال عن
الوصول الى تـطورات إيجـابية في
مــــجـــال الـــتــــعـــاون االقــــتـــصـــادي
والتـجاري فـفي السـنوات األخـيرة
ـمكن حتقـيق مؤشرات أصبح من ا

جتارية واقتصادية جيدة.
ـــــيـــــ ×ســــــلـــــطـت اقالم االكــــــاد

والباحث الـعراقي الضوء ازاء
االبـادة االرمنـية كـيف تـسهم
مــــــثـل هــــــذه الــــــدراســــــات
بـتــرســيخ مــحـور مــهم في
ســـبـــيـل تـــاريخ االبـــادات
واجلــــيـــــنــــوســـــايــــد في

العالم?
-قـــــدم الـــــبـــــاحـــــثــــون
ـــــــــيـــــــــون واالكـــــــــاد
الـــعــــراقــــيـــون مــــنـــذ
ســنـوات الــكـثــيـر في
هـــــــذا اجملـــــــال  ولم
يـــدخـــروا أي جـــهـــد
وطـــــاقـــــة إلظـــــهـــــار
اإلبــادة اجلــمـــاعــيــة
لألرمـن عـــلـى أنــــهـــا
حــــقـــيــــقــــة واقــــعـــة
واليمة. يجب التأكيد
علـى أن هذه االعـمال

وتسببت الى اندالع حرب  44يوماً
وكـذلك اسـتـمـرارسـيـاسـيـة كـراهـية
األرمن الـتي تــمـارسـهــا اذربـيـجـان

حتى وقتنا احلالي.
×تـمـر الـعالقات االرمـنـيـة العـراقـية
ــحـور مــهم كــيف تــقـيــمــون هـذه
الــعالقـات ومـا هي الــوشـائج الـتي

تسهمون بتمتينها ب البلدين?
-يـــعــتــبــرالــعـــراق شــريك مــوثــوق
ألرمـينـيـا وان تعـمـيق التـعاون في

مــجـــاالت مــتــعـــددة مــهم لــلـــغــايــة
بــالـنـسـبــة لـنـا. تــسـتـنــد الـعالقـات
األرمــنــيــة الــعـراقــيــة الى الــروابط
الــتـأريـخــيـة والـثــقـافـيــة الـعـمــيـقـة
تبادلة التي تعود الى والعواطف ا
ة ولـها من االهـمية العـصور الـقد
لـتـطـويـر وتـعـمـيق هـذه الـعالقات .
اســــتـــقــــر األرمـن في الــــعــــراق في
مـــراحل مـــخـــتـــلـــفـــة من الـــتـــأريخ
وساهـموا في تنـمية هـذا البلد. وال
يــزال األرمن الــذيـن يــعــيــشــون في
الـعـراق يـتـمـتـعـون بـاحـتـرام ودعم
السلـطات العـراقية وهـذا ما تؤكده
احلـكـومة الـعراقـيـة وكذلـك تؤكـدها
حـكـومـة اقـلـيـم كـوردسـتـان الـعراق
ـادي لــتـشــيـيـد من خالل دعــمـهــا ا
وزيـــادة الـــكـــنـــائس األرمـــنــيـــة في
االقـلـيم (حــيث  تـشـيـيــد كـنـيـسـة
الــقـديس ســاركـيس فـي دهـوك عـام

خـر قـدمـته أرمـيـنـيا  في  1نـيـسان
من هــــذا الــــعـــام. وقــــد  تــــقـــد
ـاثـلـة في أعوام  2008و قـرارات 
 2013و  2015و  ? 2018وهذا
يــظــهــر مــرة أخــرى دور أرمــيــنــيــا
ــتـــابع لــنــضــالـــهــا من أجل مــنع ا

تكراراإلبادة اجلماعية.
×هـل هـنـالك افـكـار لـتـدعـيم وسـائل
مهمة في دراسة الواقع األرمني من
خـالل الـعـمل عــلى تـأســيس مـراكـز
بحـثية بـهذا البـلد او تيـسير الـلغة

? االرمنية واتاحتها للراغب
-بــالـــطــبع  يــعـــد تــعــلــيـم الــلــغــة
لشـخص اخر من امـة اخرى او بـلد
اخــر عـــمـل مــهـم وفـــيــهـــا قـــدر من
سـؤوليـة. وفي هذا الـسيـاق ال بد ا
من اإلشارة إلى أن اجلانب األرمني
أجــــرى خـالل هــــذه الـــــفــــتــــرة
دراســـات عــــديـــدة إلقـــامـــة
ــؤســسـات تــعــاون مـع ا
الـتـعـلـيـمـيـة الـعـراقـية
وكـذلك إلنـشـاء مـراكز
بـحــثــيــة. وكــان عـام
 2020بداية مهمة
لـــــلـــــتـــــعـــــاون بــــ
اجلـامـعـات حـيث 
توقـيع مذكـرة تفاهم
بـ جـامعـة  يـريـفان
احلــكـومـيــة وجـامـعـة
ـــتـــضـــمـــنــة دهـــوك وا
مــــجــــاالت الـــتــــعـــاون

تعددة ا

بـأشـكالـهـا  اخملـتلـفـة (نشـر مـقاالت
وبـيـانات وطـباعـة الـكتـب وغيـرها)
كن استخدامـها ليس فقط لزيادة
ـستقـبلية وعي األجيال احلـالية وا
ـــنع تــكـــرار اإلبــادة ولـــكن أيـــضًــا 
اجلــمـاعـيـة. من اجلـديـر بـالـذكـر أن
ـماثلـة التي اجريت في الدراسات ا
مـخـتلـف دول العـالم بـاالضـافة الى
ـنـشـودة فـانـهـا حتـقـيق اهـدافـهـا ا
تعـتبر في غـاية االهمـية النهـا تنفذ
من قــبل أشــخــاص من جــنــســيـات
وديانـات مختـلفـة  ويجمـعهم هدف
ـــســاعـــدة في مـــنع واحـــد وهـــو  ا
اسي. تـكـرار مثل هـذه الـكـوارث وا
بـطـبـيـعــة احلـال فـإن احـيـاء ذكـرى
اإلبادة اجلماعـية هي في حد ذاتها
خــطــوة نــحــو مـنـع وقــوع  إبـادات

جــمـاعــيــة اخــرى و تــعـمل
أرمــــيــــنــــيــــا فـي هـــذا
اجملـــــال بــــنــــشــــاط
ضـــــــــمـن االطــــــــر
الــقــانــونــيـة. في
هـذا الـصدد  ال
بــد من اإلشـارة
إلى مــــوافــــقــــة
مـجـلس حـقـوق
اإلنسـان التابع
ـــتــحــدة لأل ا
واالقــــــــــــــــــــــــــرار
بـــاالجــمـــاع عـــلى

مـــقـــتـــرح
آ
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ـعلم أن يكـون رسوال.. هذا قال أحـمد شوقي: قـم للمـعلم وفهِ الـتبجـيال ..كاد ا
ـعلم لكن كل البـيت الشعـري يختـصر كل مـانريد قـوله ح نتـحدث عن هـيبة ا
شيء قـابل للـتغـيـير يـقولـون الدنـيا تـتغـير واحلـقـيقـة الدنـيا تـدور حول نـفسـها
ثل تـتغيـر ولذا فأن كاألرض و من يـتغيـر هم البشـر نعم النـفوس واألخالق وا
كثيـر من القيم تغيـرت فما نستـغربه باألمس ال نستـغرب منه اليوم ونـعتاد عليه
ـاضي عن طـالب يَـسبُّ مـعـلـمه أو يـسيء إلـيه أو يـهـدده غـداً فـلم نـسـمـع في ا

بالسالح مع ثلة من األخوة أو األقارب!! 
هذه احلـاالت التي بدأت بـاالنتشار هي جـرس يدق خلطر أكـبر قادم.. ألن ترك
وت تـنبـيه ألصحـاب الشـأن والقرار العـلة دون عالج تـستـفحل حـتى تؤدي بـا
وجه إلى اجلرس يـدق ويدق إلتـخاذ اإلجـراءات أتسـاءل هنـا السـؤال الثـاني ا
ـعنية إعـتماد إجـراء صارم بحق من مؤسـسة التعـليم.. هل تـستطـيع اجلهات ا
يـتـخـذ من األخـوة والـعشـيـرة ظـهـراً ويـأخـذ بـثـأثـره أو يـعـتـدي بـاألسـلـحة عـلى
ـناطق مـعلـمه? هـذا التـساؤل خـلفه قـضيـة واقعـية وحـادثة حـقيـقيـة في أحدى ا
الـريـفـيـة بـالعـراق حـيث تـعـرض مـعـلم إلى مـحـاولـة قـتل من أحـد الـطالب الذي
ـدرسـة وعــاد عـلى دراجـة نـاريـة ومـعه شــخـصـان يـحـمالن سالح وقـد غـادر ا
نَ من الهـرب بـسيـارته بـسـرعة ألنه عـلم وحلـسن احلظ تـمَكـَّ أطـلـقا الـنـار عـلى ا
ا كان مـعرضاً للقتل في أي حلظة مثلمـا ذكر في حديثه.. نستطيع أن نقول ر
هـذه حـادثـة فرديـة نـادرة من مـراهق مـتـهور وشـبـاب يـسـتقـوي بـنـاسه وحـسبه
ـرض لـه بـدايـة مـثــلـمـا الـوبـاء ونـسـبه وهــكـذا قـصص الحتـدث كـل يـوم لـكن ا
اجملتمـعي له بداية ثم ينتشر ومع تـكاثر اإلعتداءات يصبح الوجود لـهيبة الهيئة
الـتـدريـسـيـة مع الـعـمـام والـعـشيـرة والـسالح.. لـكـن هل نـحن واقـعـيـاً في غـابة
بشـرية نعـتمـد على الـسالح في أخذ حقـوقنـا دون وضع هيـبة للـدولة والـقانون
وأصـحـاب الـقرار? يـبـدو أن األمـور تـعقـدت مع الـرجـوع لـلخـلف ولـيس الـتـقدم
لألمــام في مــجــتــمع مــدني لــكن يــأخـذ فــيه الــقــوي حق الــضــعــيف بــالـسالح

والعزوة!! 
عـنية أيـضاً أضعف من مـواجهة ذوي قد تـكون اجلهـات ا
ـنفلت ولـكن هنالك دولـة يقال عـنها دولـة مدنية السالح ا
وقـادرة عـلى تـفـعـيل الـقـوان بـصـورة واقـعـيـة أكـثر من
كالم وحبر على ورق لكي "ال يكون للسالح فقط هيبة" .
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منـذ أن بدأت اخلـليـفة ومـشكـلة اإلنـسـان تمـحورت حـول من يتـزعم او ينـفرد
ويـظـهـر من بـ اآلخرين وإال مـا الـذي دفع بـقـابـيل قتـله ألخـيه هـابـيل غـير أن
قـابـيل وجـد نفـسه أنه األفـضل من أخـيه بـتقـد الـقربـان طـبـعا بـعـد أن أغواه
الـشـيـطان الـذي هـو أيـضا خـالف اخلـالق في قـصـة السـجـود حـ نادى ربه
أني أفضـل اخللق من آدم ألنك خـلقـتني مـن نار وآدم خـلقـته من تراب وعـصا

نظرين) ..  ربه وقال لربه : (انظرني إلى يوم  يبعثون فقال فأنك من ا
ومـنـذ ذلـك الـزمن  يـروي لـنــا الـتـاريخ قــصـصـا عن شـؤون شــتى في احلـيـاة
فـإخـتـلـفت األ عـلى من يـتـزعـمـهـا وتـطـافـرت الـرؤوس وتـطـايـرت عـلى أسـنـة
السيوف والرماح من اجل أن يبقى هذا أو ذاك على زعامة قومه او أمته .. 
وما نـحن فيه اآلن إال وكأننـا خلقا لـذلك السلف الذي نـبز الشيطـان في قلوبهم
ال ـلك وحب اجلـاه وا لتـدبيـر حـال األوطان والـشـعوب فـأخذتـهم الـعزة في ا
ومـا أن جتـد أوطــان تـعم فــيـهــا حـالــة عـدم اإلسـتــقـرار ووضــوح الـرؤى وعـدم
اإلكتـراث لبـناء هـذه البالد أو تـلك إال إنهـا حالـة ناجـمة عن إخـتالف وإنشـغال
ـتـصـدين  ألمـور سـاسـة الـقـوم عـلى حُـب الـقـيـادة او الـزعـامـة لـيــكـونـوا هم ا

األوطان ..
وعلى ذات الـسياق  بقى حـال الوطن يرزح بآالم شـعبه وتأخره في كل نواحي
احليـاة وهذا ما جـعل من السـاسة مـعلـق بأزمـاتهم ال يـخرجـون عنـها ألنهم
ـستـقـبل أوطـانـهم وحـياة مـطـوقون بـحب الـزعـامـة والـرئـاسة دون أن يـكـتـرثـوا 
شـعـوبهـم إذ أصبـحت بـعض الزعـامـات قاتـلـة ومهـدمـة ألمن وإستـقـرار البالد
صـالح الـفـردية  والـعبـاد بل مـهـدمة لـلـحـياة بـرمـتـها حـ أخـذت تـسيـرهـا ا
قـومـات الـبنـاء واإلعـمـار والـتنـمـيـة التي تـنـشـدها والـنـفوذ من دون أن تـكـتـرث 
الـدول في الـبـنـاء والـتـقـدم وأهـمـهـا مـحـاربـة الـفـسـاد وتطـبـيق
الـقـانـون وتـطـبـيق اإلدارة الـنـاجـحـة الـتي تـعـد من األسس
هـمة ومـن مقـومـات بنـاء الدولـة الـصحـيـحة الـتي تـلغى ا
ـصـالح الـفـئـويـة الـضـيـقـة وتـمـجـيـد الـشـخـوص فـيـهـا ا
والزعـامات التي  يـنتهي عـندها وجـود الوطن واإلنسان

 ..
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هـــذه احلــلـــقــة ( لـــيس بـــالـــغــريـب عــلى
مـجـمـوعـة قـنـوات الـشـرقـيـة ومـؤسـسـها
ـستقل األستاذ رئـيس مجموعة األعالم ا
ـزيــد من ســعــد الــبــزاز .. أن يــقــدمــون ا
الـعطـاء ومسـاعـدة العـوائل الـفقـيرة
واأليـــتـــام  من خـالل الـــبـــرامج
اإلنـسـانــيـة الــتي عـرضــتـهـا
قــنـــاة الــشــرقــيــة في شــهــر
ــبـارك  أو قــبل رمــضــان ا
ذلك و طـيلة أيـام السنة ..
عـــطــــاء مـــتــــواصل من
الـبـزاز لـلـنـاس  والكل
شـاهــد بـرنــامج رحـلـة
الـعمر الذي أصطحبنا
بـــهـــا عــدد كـــبـــيــر من
ـدينة أمـهاتنـا لزيارة ا
ـشرفة ـنورة والـكعـبة ا ا
( لـلــعــمـرة )  كــذلك بــرنـامج
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كـادر برنامج ( كالم النـاس ) الذي تقدمه
قـنـاة (الـشـرقـيـة) حط الـرحال خـالل ايام
ــبـارك فـي مـخــيم لــلــنــازحـ في عــيــد ا

أربـيل .. بصحبة الفنان أمير
احلب هـــيــثـم يــوسف …
لـــــيـــــزرع الــــــفـــــرحـــــة
والــبــســمــة بــقــلــوب

سكان اخمليم .
( الـزمـان ) الـتـقت
مـــــعــــد ومــــقــــدم
الـبــرنـامج عـلي
اخلـــــــــالــــــــدي
لــــيــــقــــول عن
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ودهـوك) .موضـحـاً (والـلقـاء الـثـاني هذا
 بـعد اإلتـفاق مع الـرائع هيـثم  لنـلتقي
في أربـيل ونزور مـخـيم للـنازحـ  وهو
كـــان مـــســرور وقـــال لي ســـأجــلـب مــعي
مـتطوعة طبيبة أسـنان ومعها كادر طبي
يــضم  14طــبــيب وطــبــيـبــة  لــيــقــدمـوا
خدماتهم الطبية والعالجية للمرضى من
سـكــان اخملـيم  وكــذلك جــلـبه ألكــثـر من

850 هدية متنوعة لألطفال باخمليم) .
ــغـتــرب هـيـثم مـن جـانـبــة أكـد الــفـنـان ا
يـوسف الــقــادم من أمـريــكــا (احلـمــد لـله
وصـلنا الى احلـبيـبة أربـيل وجلـسنا مع
صـديقي علي اخلـالدي وكادر الـبرنامج 
ونـاقشنا خطة الـزيارة ماذا تشمل ونحن
نــــزورهم في أول أيــــام الـــعــــيـــد) .وبـــ
يـوسف ( رتبـنا األمـور مع إدارة اخمليم
ـوافـقة لـلـزيارة .. وقـمـنا وحـصلت ا
بـتهـيئـة عـدد كبـيـر من ( الطـهات )
لـغرض الطبخ مـيدانياً في داخل
اخملـــيم  و جــــلب عــــشـــرات
اخلـراف لـنـحــرهـا .. بـالـفـعل
بـدأنا بـعـمـلـية الـطـبخ بـعدة
قـــزانـــات كـــبـــيـــرة  حـــيث
هــيــئـــنــا أكـــثــر من 1500
مـــاعـــون طـــعـــام ســـفـــري
وتـــوزيــعـــهــا عــلـى كــافــة
ســكــان اخملـــيم كـــوجــبــة
غــــــــــــداء  وقــــــــــــبـل ذلـك
صـاحبتنا رئـيسة الفريق
الطبي القادمة من أمريكا
الـدكتورة سـندس مروكي
ومعها  14طـبيب وطبيبة
من أربـيل  وقمنـا بفحص
رضى ومـعاجلـة عشـرات ا
وكــذلك الــذين يــعـانــون من
آالم األسـنـان والــلـثـة  بـعـد
أن هـيـئـنـا لــلـفـريق الـطـبي
مــوقع خـاص لــهم لــغـرض
الــفـحـص وعــمــلـيــات قــلع

وعــلـى نــيـــاتــكـم تــرزقـــون الــذي قـــدمــته
زمــيـلـتــنـا حـامــلـة قالدة األبــداع شـيـمـاء
عـماد .. وغـيرهـا من الـبرامج) .مـضيـفاً :
(وهـذه احلـلـقـة كـانت إسـتـثـنـائـيـة حـيث
ـغـترب ـتألق ا كـانت لنـا دعـوه لـلفـنـان ا
هـيثم يوسف  لتصويـر حلقة خاصة في
مـــخــيـم لــلـــنــازحـــ في أربـــيل .. وهــذه
األولى كانت احلـلقـة الثانـية مع يـوسف 
وصل لـنا جولـة كبيرة مـعه في أربيل وا

بارك  مـخيم الـنازح في عـيد الـفطـر ا
وبـدورنا وعبـر منبر الـشرقيـة نطالب من
ـنـاسب إلعادة حـكومـتـنـا أن جتد احلل ا
ــدنـهم الــتي نـزحـوا مــنـهـا في الـسـكـان 
ـوصل وأطـرافـهـا  عـند أحـتالل داعش ا
ـديـنــتـهم ودمـرت بــيـوتـهـم في الـقـصف
دفعي  واآلن هم يتمنون الـصاروخي وا

العودة بعد أعمار بيوتهم) .
وقـــال يــوسـف ردا عــلى اســـئـــلــة مـــقــدم
الــبــرنــامج ( أنــا الزلت أعــزب  وأعــيش
بـالغربة بأمريكـا .. واحلمد لله أستطعت
أن أشــتــري دار لــلــســكن لي في أربــيل 
ـؤقت وهـذا الــبـيت يــكــون لي لـلــســكن ا
عـنـدما تـكـون لي زيـارة لـلـعـراق  وأنا ال
أفـضل السـكن في الـفنـادق واحلمـد لله 
والـــوشـم الـــذي عـــلى يـــدي هـــو بـــاخلط
الـسومـري يـعـني ( بغـداد ) .. وهـو حبي

دينتي احلبيبة بغداد) .
وخــتم  اخلــالـدي قــائال(حــلـقــة كـان لــهـا
صـدى كبـير لـدى سـكان مـخـيم النـازح
ــا قـدمـة لـهم الـفـنـان الـذين أفـرحـنـاهم 
ـتـألق هيـثم يـوسف الـذي تـبـرع بـطهي ا
الـطعـام وجـلبـة الـهـدايا الـكـثيـرة ألطـفال
اخملـيم .. ومرافـقة الـطبـيبـة سنـدس معة
وتـرأسهـا لفـريق طـبي من أربيل  قـدموا
اخلـدمـات الطـبـيـة والـعالجـيـة لـلـمرضى
في اخملــيم .. وشـكــراً ألمـيــر احلب الـذي
لـبى دعــوتـنـا لـه لـزيـارة الــعـراق  وهـذه
مـرة ثانـيـة يـقبل دعـوتـنـا وينـور احلـلـقة
اخلـاصة بسكـان اخمليم هو ومن رافقه ..
وسيكون لنا لقاء ثالث مع الفنان يوسف

بالقريب العاجل).
فـــريق عـــمل بـــرنــامـج كالم الـــنــاس ضم
:األعـداد والتقد : علي اخلالدي مخرج
مـيداني ومـدير تـصويـر : عمـر اجلابري
درون : علي فـرجي الـتصـوير : أسـامـة ا
ـتـابـعـة الـصـحـفـيـة : سـعـدون ا الـطـرفي
ــونــتـــاج : عــمــر مـــظــفــر  و ا اجلــابـــري

أدريس الكعبي.

األسـنــان واحلــشــوه وغـيــرهــا) . وأشـار
مـقدم البرنامج ( جلسـنا مع الفنان هيثم
لـتـهيـئـة مـواد الـطـبخ  الـذي لـديه خـبرة
في الـطــبخ .. وهـو أوضح لـنــا أنه تـعـلم
الـطـبخ عـنـدمـا كـان جـنـديـاً عـنـد خـدمـته

العسكرية ).
ـتطـوعة من جـهتـها أوضـحت الطـبيـبة ا
سـنـدس مــروكي ( أنـا قـدمـت من أمـريـكـا
كـوني أقــيم هــنــاك .. وبــعــد اإلتــفـاق مع
صــديـقي الــعـزيـز الـفــنـان هـيــثم  قـررنـا
اجملئ لـلعراق لزيارة مـخيم النازح في
أربـــيل  رغم أنـي كـــانت لي زيـــارة أولى
لــهـذا اخملــيم ومــعي زمالء وزمــيالت من
األطــبـــاء في أربــيـل  وحــمــلـــنــا مـــعــنــا
عالجـات مـخـتـلـفـة ألحــبـتـنـا الـنـازحـ 
الـذين تـمنـيت لـهم الـعـودة لـديـارهم بـعد
ـوصل في عام  2014آبان نـزوحهم من ا

دخول داعش للموصل احلدباء) .
وأشـار اخلالدي ( قمنا بفحص ومعاجلة
ـرضى سكـان اخمليم  بـعدهـا زرنا عدة ا
عـوائل في سكنهم البسـيط وتعرفنا على
أحـتياجاتهم  ومن ثم ذهبنا لساحة كرة
ـغـلقـة ولـعبـنـا الكـرة مع األطـفال الـقدم ا
هـناك  مع العـلم قام الفـنان هيـثم بجلب
حـالقــــ لـــــداخـل اخملــــيـم ألجل حـالقــــة
الـرجـال والــشـبــاب واألطـفــال من سـكـان

اخمليم) .
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كـذلك أسـتــمع كـادر الــبـرنـامج لــشـكـاوى
وطـــلــبـــات الـــســـكـــان  حـــيث قـــال أحــد
الـساكن (أنا لدي أربع عوائل وجميعنا
لـم نـتــسـلم راتب الــرعـايــة اإلجـتــمـاعــيـة
ـــــلك راتـب حـــــكـــــومي أو كـــــونــــــنـــــا ال

تقـــاعدي) .
وقـال الـفــنـان هـيـثـم يـوسف ( أنـا وكـادر
الـشرقـيـة والـفريق الـطـبي قـضيـنـا يـوماً
كـامالً وبـقـيـنـا حلـد قبـل مـنتـصـف اللـيل
بـ األعزاء سـكان اخملـيم  ونحن نـشعر
بـالسعادة الـكبيـرة بعد أن أفرحـنا سكان

ـعـيـشـية الـصـعـبة عـلى جتـاوز  ظروفه ا
بـعـد زيـارة الـبـرنـامج االنـسـاني لـعـائـلـة
ابـوعــبـدالـله الــتي تـضـم الـزوجـة وثالث
بنات وابن والتي تسكن في غرفة حارس
ـنطـقة الـصنـاعية في مـصنع مـغلق في ا
صـنع مدة وقد امـهله صـاحب ا بـبغـداد 
قـصـيــرة الخالء الـغـرفــة النه يـنـوي هـدم
ــا اوقع ــبــنى وانــشــاء بــنــاء جــديـد ا
الــعـائــلـة فـي دوامـة  بــسـبب افــتـقــارهـا
ـصدر رزق بعد ان فـقد ابو عبـدلله عمله

الـيــومي اثــر تـداعــيـات
تـسـبـبت بـهـا جـائـحة
بـــــرغم انه كــــورونـــــا
وزوجــــتـه يــــحـــــمالن
شـهــادة بـكـالـوريـوس
لـــغـــات اال ان ابــواب
العمل مغلقة امامهما
ضــمن ظـاهــرة عــامـة
يـشـكــو مـنـهــا مـعـظم

خريجي اجلامعات.
وشــكـــرت الــعـــائــلــة
مــبـادرة الــبـزاز وقـال
ابـو عـبـدالـله انه (من

اخلــــالـــدي و من خاللـه وبـــايـــعـــاز من
الـــبــزاز  تـــفــويـج امــهـــات من مـــديـــنــتي
وصل الـكاظميـة واالعظميـة في بغداد وا
والـبـصـرة يـعـانـ مـن ظـروف مـعـيـشـيـة
ـقـدسـة وانـسـانـيـة صـعـبـة  الى الـديـار ا
الداء مـــنـــاسك الـــعـــمـــرة خالل الـــشـــهـــر

الـفـضـيل وشـكـرت الـنـسـوة الـبزاز
بــتــحـقــيق امـنــيــتـهن بــزيـارة
ــقــدســة بــعــد ان الــديــار ا
ـــاديــة حــالـت ظــروفـــهن ا

واالجتماعية دون ذلك.

شــدة الــفـــرحــة يــشــعــر ان مــا جــرى من
تغيير في حياته حلم جميل).
كــمـــا حـــقـق الـــبــزاز
خـالل الـــــــشـــــــهـــــــر
الــفــضـــيل امـــنــيــة
امــهـات عــراقــيـات
بــــاداء مـــــنـــــاسك
الـــعـــمـــرة حـــيث
اطـــــــــــــلـــــــــــــقـت
(الــــشــــرقــــيــــة)
بـرنامج (رحلة
الــعـمــر)الـذي
يــــــــــقــــــــــدمه
ويـعـده علي

الـبـزاز اثـاث جـديـد مــتـكـامل فـضال عـلى
الـــعــشـــرة ماليـــ ديــنـــار.ووسط دمــوع
الــفـرح شــكــرت  الـعــائـلــة اغــاثـة الــبـزاز
مـتمنية له كل اخليـر.واغاث البزاز عائلة
نحها ـوصل تشكو ضعف احلـال  من ا
عـشرة ماليـ ديـنار واثـاث منـزل كامل 
بـعـد ان زار الـعـائـلـة فـريق بـرنـامج(عـلى
نـيـاتـكم تـرزقـون) فـي حـلـقـة جـديـدة مـنه
حـيث يعتمد رب العـائلة (ابو علي ) على
جـمع الكـارتـون وبـيعه بـواسـطة سـتـوتة
ــسـاعــدة ابــنه الـصــغـيــر لـتــأمـ رزق
عـــائـــلـــته الـــتـي تـــضم زوجـــته وولـــدين
بلغ .وكثيرا ما يعجز عن تام ا وابنت
ـعيـشة او دفع الالزم البـسط متـطـلبـات ا
ــتــهــالك.وكــانـت دمـوع ايــجــار الــبــيت ا
الــفــرح الــتــعــبـــيــر االســمى عن الــشــكــر
واالمــتـنـان لــلـبـزاز الــذي اغـاث الـعــائـلـة
ـــتـــكـــامل ـــالي وبـــاالثــــاث ا ـــبـــلـغ ا بـــا
واالجـهزة الـكـهـربـائـيـة الـتي يـفـتـقـد لـها

منزل العائلة.
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ومـنح البـزاز عائـلة من بـغداد تـعاني من
شــظف الـــعــيش مـــبــلغ 8 ماليــ ديــنـار
وسـيـارة  اجرة لـتـأمـ مـصدر رزق دائم
لهـا وسد متطلبات معيشتها اليومية من
مـأكل وعالج بعـد ان زار فريق الـبرنامج

عـائــلـة ابــو مـنــتـظــر الـتي
تــــســـكن في بــــيت ايـــجـــار
مـتهالك في مـنطقـة شيدت
جـمـيع مــنـازلـهـا (جتـاوز)
فـيـمـا يـحـاول رب الـعـائـلة
تـأمـ قــوت عـائـلـته الـتي
ريـضة و3 تـضم زوجـته ا
أبـنـاء وابنـتـ بـالـذهاب
ــــنـــطـــقـــة يـــومــــيـــا الى ا
الـصنـاعيـة بـالبـياع لـبيع
الـســجــائــر في (جــمــبـر)
يـــفـــتـــرش به بـــقــعـــة من
ـنــطــقــة وهـو رصــيف ا
مـــصـــدر رزق الــعـــائـــلــة

الوحيد .
وشـكرت الـعائـلة الـبزاز
وهي تــتــســـلم مــفــتــاح
سجلة باسم الـسيارة ا
ــبــلغ ابــو مــنــتــظــر وا
ــــــالي واعــــــلـــــنت ام ا
مــــنـــتــــظـــر انــــهـــا (من

ـتهالكـة لعدم امتالكـها مبلغ عن شـقتها ا
ـنـحهـا ٧ مالي اجـور مولـدة الـشارع 
ديـنارا وسـيارة اجرة لـتامـ مصدر رزق
واطن ابو احمد الذي دائم لها.ويحاول ا
تـضم عائلته زوجته وابنه وابنتيه تام
غـذاء العـائلـة بعـمله سـائق باالجـرة على

(ستوتة)..
وفي مـعـظم االيـام يـفشـل في حتقـيق ذلك
نع ا اضـطره  لـسوء وضـعه الصـحي..
ـدرسـة كـي يـعـيـنه ابـنه من الــدوام في ا
في قـيـادة (الـسـتـوتــة).وشـكـرت الـعـائـلـة
مــكــرمــة الــبـــزاز الــتي انــارت حــيــاتــهم

وبعثت االمل فيها من جديد.
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نـحها ـوصل اغاث البـزاز عائـلة  وفي ا
7 مالي دينار وسيارة اجرة حيث

تــشــكــو ضــيق احلــال الــذي يــضــطــرهــا
ـتضرر منذ ـواصلة العيش في مـنزلها ا
ـوصـل لـعـجــزهـا عن صــيـانـته احـداث ا
ـواطن مـحـمـد عبـدالـله في حـيث يـعـمل ا
فـرن لـلـصـمـون بـاجــور يـومـيـة يـعـيل من
خالله عـائلـته التي تـضم والدته وزوجته
وثالثـة اطـفـال. وشـكـرت الـعـائـلـة مـنـحـة
البـزاز التـي ستـمكنـها مـن ترميـم منـزلها
وتـــامــ مــصــدر رزق دائـم بــاســتــخــدام

سيارة االجرة.
ـنحه واغـاث الـبزاز مـواطن من بـغـداد 
 7مالي دينار وسيارة اجرة العانته

اضي وكلما شاهدت البرنامج رمـضان ا
تــتـــمـــنى ان يــحـــالف احلـظ عــائـــلــتـــهــا
ويــزورهــا الــبـرنــامـج وهـا هــو حــلــمــهـا

يتحقق).
وامـتـدت يد الـبـزاز االنـسـانـيـة الى شاب
من االعــظــمــيـة يــشــكـو مـن عـجــز كــلـوي
ويـعجز عن تأمـ اجور عملـية زرع كلية
تـنقـذ حـياته وتـخـلصه من مـرارة عـملـية
الــغـــسل الـــكــلـــوي الـــتي يــخـــضع لـــهــا
واطن ـنح ا بـاستـمرار.اذ اوعـز الـبزاز 
يـوسف 12 مـلـيـون ديـنـار لـهـذا الـغـرض
فــضـال عــلى مــنـح الــعــائــلـــة اثــاث بــيت

متكامل واجهزة كهربائية.
ويـوسف يــسـكـن في بـيت عــائــد لـلــقـسم
الـبلـدي في االعظـميـة ولديه عـربة لبـلبي
يـعـيل من خاللـها عـائـلـته الـتي تضم 14
شــخـصـا بــضـمــنـهم ايـتــام عـائــلـة اخـيه
الـراحل وابـناء اخـته االرمـلـة فـضال على
امه.ووسـط دمــــوع الــــفــــرح شــــكــــرت ام
يوسف اليد االنسانية التي ستنقذ ابنها
ـــرض وتـــؤمن بـــاذن الـــلـه تـــعـــالى من ا
مـستلزمات البيت الضرورية اليتام ثالث

عوائل جمعها سقف واحد.
كـــمــا اغـــاث رئـــيس مـــجـــمــوعـــة االعالم
ـستـقل عـائـلـة من بغـداد تـعـيش مـعظم ا
سـاعات الـيوم في ظالم لـغيـاب الكـهرباء
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سـاعة بعـد أخرى يـزداد تعـلق العـراقي
ـتابعة قناة (الشرقية) التي اعتادوا ان
ـكـارم تـنـهـمـر من فـضـائــهـا الـفـسـيح  ا
ـبارك فـيما والـهبات فـي شهر رمـضان ا
اليـ مع برنامج (عـلى نياتكم يـتفاعل ا
ــعــاني تــرزقــون) الــذي تــتــجــســد فــيه ا
اإلنـسانيـة السامـية وبعد ان ودعـنا قبل
نــســتــرجع في ايــام الــشــهــر الــفـــضــيل 
مـوضوعنـا هذا حـال عوائل ادخل رئيس
ـسـتقل االسـتاذ سـعد مـجمـوعة االعالم ا
البـزاز عليها الـفرح وانتشلـها من ظرفها
ـتــعب الى احـسـن حـال.اذ مـنـح الـبـزاز ا
في اولى لـيالي الشهر الـفضيل عائلة من
مـنطقة االعظمية ببغداد اعانه قدرها 50
مـــلــيــون ديـــنــار في احلــلـــقــة االولى من
ـوسمه بـرنـامج(علـى نيـاتـكم تـرزقـون) 
الـثـاني الــذي تـعـرضه قــنـاة (الـشــرقـيـة)
وتـقـدمه االعالمــيـة شـيـمــاء عـمـاد زبـيـر.
ورب الـعائلـة جاسم ناجي (ابـو عصماء)
رجـل مــسن يـــعــمل فـي مــقـــهى وزوجــته
تـعـاني من مـرض الـسـرطـان ويـعجـز عن
تـأمـ مصـاريف عالجـهـا و اعـالـة بـناته
الـثالث.وشكر ابو عصـماء البزاز الغاثته
لهـم قائال(فقط هو بالـدنيا يساعـد الفقير
واحملـــتـــاج ) داعـــيــا الـــلـه ان يــحـــفـــظه
وعـائـلـته.مـشـيـرا الى ان (اجلـمـاعـة بـعـد
2003 لـم يـــســـاعـــدوا اي مـــريض حـــتى

بحبة باريستول).
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وكـانت (الشـرقية) قـد خصـصت مبلغ 15
مـلـيـون ديـنـار الى الـعـائـلـة اال ان الـبزاز
وخالل بـث مــبـــاشـــر لـــلـــبــرنـــامج بـــعث
بـسالمه الى اهـالي االعـظـمـيـة والى ابي
عـصمـاء مـعـلـنا عـن هديـته الى الـعـائـلة

بلغ الى خمس مليون دينار. برفع ا
ومـنح الـبـزاز عـائــلـة من الـكـاظـمـيـة 50
مــلـــيــون ديـــنــار ووفـــر له اداء الـــعــمــرة
والـعـالج وخـمـس سـنــوات بــدل ايــجـار
وذلك خـالل مــداخـــلـــة هـــاتـــفــيـــة مع رب
واطن هـاشم عـلي (ابو احـمد) الـعائـلـة ا
الـذي زاره برنامج (عـلى نياتـكم ترزقون)
في ثـاني ايــام الـشــهـر الــفـضــيل  حـيث
يـسكن في شقة ايـجار مع زوجته وابنه 
ومـصدر رزقه الـوحـيد هـو راتب الرعـاية
االجــتـمــاعـيــة الــذي ال يـســد مـتــطـلــبـات
فضال على ايجار عالجه ومـعيشة اسرته

الـشـقــة.ووجه الـبـزاز حتــيـته الى اهـالي
الكـاظمية  مهنئاً بحلول الشهر الفضيل
قـــــائـال في اتــــــصـــــاله الـــــهـــــاتـــــفـي مع
ـواطن(عـمي ابـو احمـد اطـلب واتـمنى ا
وكـول وشتريـد اسوي لك ..انت وعـائلتك
اخلـمـس مـلـيون ديـنـار تـصلك ـة الـكر
دة خمس سـنوات واذا عندك وايـجارك 
عالج ايـضـا واذا عـندك نـيـة عـمـرة فهي

على حسابنا).
وشـكـر ابو احـمـد اغـاثـة الـبـزاز لـعـائـلته
واصـــفـــاً ايــــاه بـ (رئـــيس جــــمـــهـــوريـــة
واكدت ام احمد انها ال تستطيع الفقراء)
الـتعـبـيـر بـالـكـلـمـات عن مـدى فـرحـتـها 
وشـكـر االبن مـبـادرة الـبـزاز  مـؤكـدا انه

.( (ابو العراقي
ستقل كما منح رئيس مجموعة االعالم ا
عــــائــــلــــة مــــوصــــلــــيــــة   12مــــلــــيـــون
العـانـتـهـا عـلى تـلــبـيـة مـتـطـلـبـات ديـنــار
ـعـيـشـة الـيـومـيـة. جـاء ذلك بـعـد زيـارة ا
فــريق بــرنــامج (عــلى نــيــاتــكم تــرزقـون)
لـعائلة (ابو محمد) الذي يعمل حماال في
ـوصل يعـيل من عـمـله عـائـلته اسـواق ا
الـتي تضم زوجـته وثالثـة اوالد وابنـت
فيما يـشكو احد ويـسكن في بيت ايجـار
ة بـعد تـعرضه ابـنائه من اعـاقة مـستـد

حلادث. 
ومـنح البرنامج العائلة بايعاز من البزاز
مـبلغ 12 مـليـون دينـار وعـجلـة (ستـوتة)
لـيستخدمها ابـو محمد في عمله بدال من
واطن عـربته اخلـشبيـة اليـدوية.وشـكر ا
مـــبـــادرة الـــبـــزاز واصـــفـــا ايـــاه بـ(ابـــو

الفقراء).
واغـاث الــبــزاز في خــامس ايـام الــشــهـر
بـلغ عشرة الـفضيل عـائلـة من البصـرة 
ماليـ ديــنـار  خالل حــلـقــة جـديـدة من
الـبــرنــامج  حــيث زار فــريق الــبــرنـامج
عـائـلـة (ابـو عــقـيل) الـذي يـعــيل عـائـلـته
الـــتي تــضم 6 أفــراد تـــعــيش فـي غــرفــة
ياه واحـدة متهـالكـة تغـرق باستـمرار بـا
وبـرغم مـن مـعــانـته من االسـنــة (نـزيــز) 
اعـاقة دائمة تسبب بهـا انفجار لغم عليه
ادى الى فـقدان احدى عيـنيه وبتر احدى
يــديـه اال انه يــحـــاول تــأمــ مـــعــيــشــة
ـعـدنـيـة زوجـته واطـفـاله بــبـيع الـعـلـب ا
الــفــارغـــة بــعــد جــمــعـــهــا من الــشــوارع

مستخدما دراجة هوائية.
ومــنح الـبــرنـامج الــعـائــلـة وبــايـعـاز من

بغداد
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وقفـة اعالمـية الجتـزي عن كل مـا يقـدم من األعـذار  للـعـائلـة الـعراقـية
ـبــارك ومـا وصـل الـيه اإلعالم بــعـد 2003 وفي شـهــر الـلـه رمـضــان ا
شيء اليصـدقه  عـقل واليتـقـبلـه اي دين في العـالم وبـاألخص العـربـية
واالسالمية فـفي احدى الـقنـوات يصدرسـؤال من شاب  ابن اعالمي

معروف إلى  فتات يطلب منهما نكته. 
وترد عـلـيه احـداهـما بـكـلـمات اليـتـقـبلـهـا حـتى الـشارع فـهي مـخـدشة
مـا بال الـعوائل الـعراقـية وفي للـحيـاء إلى درجه  تود ان ال تـسمـعـها 

رمضان.. 
كان على القناة ان تتـولى األمر وتعالج بعدم عـرض احللقة ولكن يبدو
أن في ذلك مــوضـوع قــد النــعــرفه.. الـذي أود قــوله االن هــو ان قــنـاة
(الشرقية) وبـعضا من القـنوات االخرى حافـظت بشكل  مدروس على

احترام الشهر واحترام العائلة العراقية..
 حتية لقناة  العائلـة العراقية (الشرقيـة) وبرامجها في رمضان فتحت
الكـثير مـن دعم للـعوائل الـفقيـرة والتي تـعيش حتـت خط الفـقر وكذلك
البـر امج الـتي تـعـطي لإلنـسـان الـعـراقي ورغم مـا يـعـيشـه من ظروف
ـستـشـري في كل مـؤسـسـات الـدولـة تـعـطيه صـعبـة بـسـبب الـفـسـاد ا

دروس على السيطرة على مبادئه وأخالق العائلة العراقية... 
فـكر  الكبير بارك الله بالناس الـطيبة واخليـر وبارك الله باإلعالمي وا

ـؤســسـة األسـتــاذ  سـعــد الـبــزاز عـلى ادارة هــذه ا
االعالميـة الـكـبيـرة  النه الـهـرم يكـون الـنـجاح في
كل مـكـان  وزمــان وشـئـنــا ام أبـيـنـا (الــشـرقـيـة)

وفق الله اجلميع.  تدخل في كل بيت عراقي 
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قبل قليل كنت أتابع في األخبار عودة ثالثة رواد فضاء أمريكان
ـاني إلى األرض عـلى مـ كـبـسـولة صـنـعـتـهـا "سـبايس وآخـر أ
اكس" هبـطت في البحـر قبالـة سواحل فلـوريدا بعـد ما يقرب من

ستة أشهر في الفضاء.
وهناك رحلة جديدة ستنطلق لعلماء آخرين بعد أيام.

ـوازاة ذلـك بـاتت الـرحالت الـسـيـاحـيـة الى اجملـال الـفـضـائي و
لألرض سالـكـة في الشـهـور األخيـرة وهـناك طـمـوح يبـدو قريب
التـحقق مع التـقدم التكـنولوجي لـكي يصل السـياح وليس رجال
شاهـير الذين شبعوا من الفـضاء الى القمر. الرجـال األثرياء وا
شــهـرة األرض وامــوالـهــا وجنـومـيــتـهم فــيـهــا تـدفــعـهم الــرغـبـة
لالستـزادة من التفـوق في امتياز االمـتالك والتفـرد وليس هناك

عاناً من ارتياد الفضاء. مجال أكثر 
وأصبـحت محـطـة الفـضاء الـدولـية الـتي يرتـادهـا علـماء من دول
ـانـيـا وروسـيـا وفرنـسـا وإيـطـالـيا ـتـحدة وأ مـخـتـلفـة الـواليـات ا
ـلـتقـى الالمع في الـفضـاء بـ الـدول الـتي حتلم واليـابـان هي ا
باحلـصول عـلى امتـيـازات العـلم والثـروة والقـوة من عالم جـديد
ـة ح تـغـزو بـلـداناً في كـمـا كـانت في مـراحل اسـتعـمـاريـة قـد
عمق افـريقيـا وآسيا بـحثاً عن كـنوز األراضي اجملهـولة البـعيدة
ـتقدمة ترى نفسها كم هي لكن احلـال يبدو مختلفاً وان الدول ا
صغـيرة امام الطبقة السفـلية للفضاء احملاذي لألرض في مجرة

يوجد آالف اجملرات سواها كما يقول العلماء أنفسهم.
ريخ او احملـطة الالفت انّ الـعلـماء يـعـودون من رحلـة القـمـر او ا
الفـضائية من دون تصـريحات موجـهة للبـشرية ال يقـولون شيئا
عن احسـاسـهم وطـبيـعـة تفـكـيرهم وهـم في أعالي الـفـضاء هل
يـحـلـمـون بـاألرض ام بـأشــيـاء جـديـدة وغـريـبـة حـ يـنـامـون في
مركـباتهـم الفضـائية ومـا هو شـعورهم إذا انقـطعوا عن األرض
ولـن يعـودوا الـيـها? هـل جتذبـهم اسـرار هـذه الـعوالـم الفـضـائـية
كوث االبدي مـعها ام انها ال يصدقون متى لدرجـة ان يعشقوا ا
ـقـررة لـلعـودة الى عـوائلـهم عـلى الـكوكب تـنـتـهي مدة ابـحـاثهم ا

مارسة حياتهم الروتينية? والرجوع 
ثمـة حلـقة مـفـقودة ربّـما تـعـدها الـدول والشـركـات العـمالقة من
االســرار وربّـمــا تــمـرّ عــابــرة من دون اكـتــراث كــون الـرحالت
أصبحت متكررة وشبه عادية وليست كالهبوط األول على سطح

القمر الذي كان
فـي يوم 20 يـولـيوز 1969 من قـبل اشـهـر رائـد فـضـاء اسمه "
نـيل أرمـســتـرونغ " الـذي كـتب في دفـتـر مـذكـراته هـذه الـسـطـور
اخلالـدة:  أنـا إنسـان واقـعي  وال أمـتلك شـخـصـية حـسـاسة !!
فـعـنـدمــا تـركت مـنـزل والـدي لم أبك ...  عـنـدمـا تـوفى والـدي لم
أبك..  عنـدما وجدت عـمالً في وكالة نـاسا الفـضائية لم أبك ...
عنـدما وضـعت رجلي عـلى سطح الـقمـر ألول مرة لم أبك.. ولكن
حيـنما نظرت من هناك إلى الكـرة األرضية خنقني احلزن والغم
ثم أجهـشت بالـبكـاء وترددت في تـعلـيق العـلم الذي كنـت أحمله;

وغرسه على وجه القمر.. أتعرفون السبب.!!
حيـنما نظرت لألرض من تلك الفاصلة الصغيرة وأنا على وجه
القـمر رأيـتهـا كرة زرقـاء كنـقطـة صغـيره بال لـون بال حدود بال
قـومــيـات بال جـنــسـيـات.. بــكـيت .. وقــلت في نـفــسي عـلى مـاذا
نـتـحـارب نـحن الـبـشر ونـقـضي عـلى بـعـضـنـا الـبعـض.. وضعت

إصبعي اإلبهام أمام األرض ورأيت بأنه غطاها بالكامل..
كـنت أبــكي بـحـرقـة عــلى كل هـذا اجلـهل والـعــمى والـتـعـصب

الذي غرقنا فيه.
 انــتــهى كـالم آرمـســتــرونغ وأتــســاءل هــنــا مــاذا لــو كــان بـ
الـصـاعــدين الى الـقـمــر عـراقي واحـد لــيـنـظـر مـن هـنـاك الى مـا
يجـري في البلد ويـرى كم يبدو هذا الصـراع اجلاري تافها بل

أكثر من تافه.
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وداعاً...أيها األخ والصديق..واالديب...االستاذ عادل الطائي...
وتِ قد كسبَ السباقا أتترُكنا معَ  الدنيا  صديقي             وكفُّ ا
... كم تناجينا حبيبي            ومن أشواقنا الشعرُ استفاقا و اذكرُ
..التصاقا فهذه روحنا تبكي كُسوفا               ودار القلبُ باحلزنِ

أنـهـا عـاصـفـة الـفـراق! وقـد حـلت مـواسم الـوداع بـفـيض  لـهب الـدمـوع
والـشـجن.. لـعـمّري ان فـقـد االحـبـة  الذين لـهم بـصـمـات الـود..والوصل
..ومـكنـون الوفـاء واحلب السـرمدي   لـيـولج ...في النـفس انكـسارات ال
...وال تـرّتق..واليـرفــعـهـا مــبـضع...او تـتــأكل بـأعــاصـيـر  دوامـة تـنـسـى
وت احلـقيقة الـكبرى التي ال تـقبل اجلدل قال الله النسيـان.... ولكنه ا
عـز و جل: (كل من عـلـيهـا فـان ويـبقـى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام)...

...واللوعه وها أنا ب أرجتافات القلم  وانقباض القلب باألسى.ً
وتــلــتـهـب شــرايــني وأوردتي... غــصــة  كــلــمــا أجــتـر مـن أد الــذاكـره
...وواحاتـها  الـتي كم نـهلـنا من صـفو غـديرهـا  النـضر ..مـعاني احلب
والـوجـد ... معـ  الـكلـمـات  اليسـتـوعب لوعـة تـأبيـنك ورثـائك ...ياأخي

..وصديقي...وقرة عيني... 
مذ  تلقـينا خبر رحيلك أهـتزت  وتشظت صواعق  احلزن واأللم وارتدت
نون مثلما تالشت البسمة عن وجوه كلماتي ...وشـاحاً بالواعج  غبرة ا
الـكـثيـرين...من مـحـبـيك...ورفـاقك.. عـرفـتك مـنـذ طـفـولتـي  وانت تـفيض
..وعاطـفة...وأنسانـية..ال ابعاد لهـا بااليثار..ونـكران الذات والصدق حباً
والـــوفــــاء... وانت كـــنت  ديـــبــــاجـــة  اجـــمل عـــنــــاوين احلب واالخالص
عاضدة بشمائلك وكتاباتك ...وكنت مرآة لنا صافية بزئبقها ورونقها وا
وهي جتسم لـنـا صور ورؤى قـصائـدنا. فـارقتـنا جـسدا يـا صديـقي ويا

بدع  ...لكنك لم تفارقنا روحا. أخي...ويا أديبنا ..وشاعرنا ا
رحلت عـن الدنيـا يا صـديقي لكـنك لم ترحل عـنا. مـكانك بقـلبي كـما هو
بـقلب كل احـبـائك واصـدقائك.. تـركت جـرحا غـائـرا لن يداويه ألف ألف
دواء وضماد... كنت دائم الـتشجيع لنا  وكنت تبـتكر لي  ايقونة النجاح
ا هـو جـديد وزاخـر..... وكـان قد كـتب لي عن قـصـيدتي (هل ثـابـرة  وا
تسقى بالـطفِ عطاشى) أخر تعليق في حيـاته.. (عندما يتفاعل األنسان
النـقي مـع حـدث ما يـكـون تـعـبـيـره عن بـصـر وبـصـيـره فـكيـف واذا هذا
األنسان مؤمنـا... محبا ألل بيت النبوه .. مبـدعا في شعره عندما ينطقه
ـرجـان  ويـعــبـر عن واقــعه فـريـده في الــتـأريخ في عــمـقـهـا كــالـلـؤلــؤ  وا
ـثـالـيه علـى التـضـحـيه بكـل شيء لك مني ـاني الـقدره ا األنـسـاني.. األ

الف حتيه لتجسيدك كل ذلك في قصيدتك األكثر من رائعة)
الـلـهم نسـألك ان تـتغـمـد روح صديـقنـا الـغالي  بـالـرآفة والـرحمه... وان
تـعرّف بـينه وب رسـول الله صـلى الله عـليه وآله وسـلم واالئمـة االطهار
عـــلــــيـــهـم الـــسالم  وان حتــــشـــره في زمــــرة االولـــيـــاء
والــصـــاحلــ ...وان تـــوسع  مـــلــحـــودته..وتــضيء
وحــشــته بـنــور لــطـفـك ..ورحـمــتك...وجتــعل قــبـره
روضه من ريـاض اجلنه...وان تـغـمـر أهله وذويه

ومحبيه بشآبيب قطر الصبر والسلوان.
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ـواقف بـ ثـمـة تـمـدد سـيـاسي فــوق احلـاجـة الـوطـنـيـة  فــتـنـاقـضـات ا
هـمات الـوطنيـة لضرورات الكـيانـات السيـاسية  خـرجت عن سيـاقات ا
التغييـر  وباتت تتمحور حـول العقائد الثابـتة من اجل مكاسب جهوية 
ـيزانـيـة عـلى اعـتاب لم يـعـد مـسمـوحـا شـعـبيـا وال مـنـطـقيـا أن تـتـوقف ا
اخلالفات  فـيـما اصـبح السـوق خـارج نطـاق السـيـطرة  والـبالد بدون
حـكـومة تـقرر وتـنفـذ حتت مـسمـيات من انـها حـكـومة تـصريف اعـمال 
ـعيـشـيـة والنـفـسـية والـوضع الشـعـبي الـعـام يزداد سـوء من الـنـواحي ا

واحلياتية.
لم يــعـد مــسـمــوحـا ابــدا  ان تـنــحـصــر اخلالفـات حــول قـضــايـا  هي
بـاألسـاس لم تـخـرج عـن نـطـاق الـتـوزيـعـات الـكـيـانـيـة  وابـعـاد أخـرى 
فـالـوطن بـحـاجـة الى الـيــات عـمل حلـلـحـلـة مـغـلـقـات االزمـة  لـيس عـلى
اسـاس تركـيـبات احلـكومـات الـسابـقة الـتي تـكرست بـالسـلـوك الطـائفي
صالح السياسية االنانية  والبا بعاد ورفض اطراف سياسية أخرى وا
بحجة مشـروع احلكومة الوطنية  فاحلكومة الوطنية يتوجب عليها طرح
مشروعهـا وبرنامج عملهـا بعيدا عن الشعـارات العامة  وعلى وفق هذا
انية شروع يتـوجب دعوة كل األطراف بغض النـظر عن حجومهـا البر ا
 لـلـمـنـاقـشـة واالتـفاق عـلى صـيـاغـة عـمل وطـني مـشـتـرك  عـمال يـكون
خـارج سيـاسـة احلـصص في احلـكم  وقريب مـن نظـام احلـكم الـوطني

الذي يستند على الكفاءة واخلبرة ونظافة اليد والسلوك.
ان اإلصـرار عـلى رئـاسـة اجلـمـهـوريــة بـ احلـزبـ الـكـرديـ  وكـذلك
االنتـقائـية لـلتيـار الصـدري ب اطـراف االطار الـتنـسيقي  يـعد من أهم
ا يؤدي ذلك عناصر االخـتالف وتعطيل الـعمل في تشكيل احلـكومة  
الى االنقسام اجملـتمعي ويضعف حتماً احلكـومة القادمة إذا ما تشكلت
ـكـان عـقـد مـؤتـمـرا وطـنـيـاً بـ كـافـة األطراف  لـذا أنه من الـضـرورة 
ـؤتمـر بـغـية اخملـتلـفـة ومن احملـبـذ حضـور شـخـصيـات وازنـة الى هـذا ا
ـصـالح ــوقف مـشـتــرك يـؤسس حلـكـومــة وطـنـيـة عــلى وفق ا اخلـروج 

العليا للبالد .
واقف الـتي تفرز حالة اإلنـقسام  سيؤدي إن اإلصرار على الـتشبث با
بالـضرورة الى عـودة الصـراعات السـياسـية وقـد تتحـول الى تنـاقضات
ـة يدفع ثـمنـها الـشعب  لـذا لم يـعد مـسمـوحا أخـذ البالد الى حـالة مؤ
من االنغالق بـسـبب االنسـداد الـسيـاسي  سيـمـا بعـد مـا صار الـعراق

لفات العربية واإلقليمية والدولة . عنصرا فاعال في العديد من ا
كـونات السـياسـية الـتي تشـتغل عـلى قاعدة يتـضح إن مجـمل القـوى وا
يـة وعمـليـات الشحن نحن وال غـيرنـا  لم تهـتم جملريـات التطـورات العـا
العـسكـري ب الدول الـكبرى  الـتي تسـببت بازمـات اقتـصادية وغـذائية
ـية وكـانت احلرب الـروسيـة األوكرانـية واالطـلسي طـرفا فـيهـا واحدة عا
من ابرز تلك االزمـات  قد تاثر بها العراق على األقل في الوقت الراهن
ستبـعد أن تتطور من ناحيـة ارتفاع األسعار  ولـيس من ا
ـا هـي عـلـيه  ـيـة الـى اسـوء  تـلـك االزمـات الـعــا
والبـد من االلتـفات لـلمـصـلحـة العـراقيـة وحسم
هذا االنسـداد السياسي  والـتوجه للمـصلحة
الـوطنـيـة في خـدمة الـشـعب وبنـاء الـبالد التي
أصــبـــحت في كــثـــيــر من مـــنــاطــقـــهــا اشــبه
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ن يفهمـها وهي ليـست مكانـا للراحة , احلـياة ال تسـاوي حبة اخلـردل  
وفي حديث روي عن الـنبي االكرم (ص  ) مع جبريل عليه السالم  ,قال
جـبريل لـلنبي االكـرم ان االنسان يـبحث عن الراحـة في الدنيـا وهي غير
ن موجودة بـل هي في العالم االخر  ومن ذلك ال نبـغي افساد حالوتها 
ـقال يـراها هـكـذا وكمـا يقـال لـوال االمل خرب الـعمل  ,لـكن كاتب هـذا ا
وهو الذي لم يشـهد الراحة عبر سن عمـره  له رؤية مختلفة ويتمنى ان
تـعدل هـذه الرؤيـة للـنتف الـباقـية من الـعمر   ,وذلك بـسبب مـا مر به من
اضي ,حيث احداث اخرهـا وفاة  حبيـبته وزوجته ام اينـاس في العام ا
اضي و رحـلت رحـلـتـهـا االبديـة في الـسـابع عـشـر من اذار من الـعـام ا
بدع ليلـة الثاني والعشـرين من نيسان احلالي 2022 فوجـئنا بفـقدان ا
مـصـطـفى ابـا  يـا رة وزوج ابـنـتي ايـنـاس الـتي اصـبـحت ارمـلـة في عـز
شبابها مـع يتم ثالثة زهور بعمر الطفولة يارة التي تنتظر اداء االمتحان
الوزاري للسـادس االبتدائي  فكيف  ستـكون معنوياتـها وهي للتو فاقدة
ـدرسـية ـدرسـيـة وغيـر ا لإلنـسـان  الـذي احبـهـا ويـتفـقـد احـتيـاجـاتـها ا
يـوميا   ,اما الـثانـية الـ فـهي  بعـمر ست سـنوات وسـتدخل االبـتدائـية
في الـعام  الـدراسي القـادم فهي التـي تأتي ب احلـ واالخر اريـد بابا
والثالثـة ارجوان بعمر اربـع سنوات ال تدري ما ألمـر  لكنهـا عندما تراه
تتعلق به   ,انه انسـان  طيب ويحمل من االخالق  ما ندر عند البعض .
ـشـكل بل انه ال يـعرف مـعـنى اخلـالف وال يعـرف مـعـنى االخـتالف او ا
يـسـاهم في التـوفيق بـ من يخـتلـفون  ,انه زهد الـدنيـا قبل ان تـزهده ,
خـلـوقا وقـورا وكـان مـوظفـا مـبـدعا بـشـهادة  مـسـئـوليه   ,لـقـد كان وقع
ـكن عمـله اذ ال راد آلمـر الله ا جـدا ولـكن ما لـذي  ـا  ومـؤ احلدث مـؤ
ان قضى  ,ان رحيل طيب الـقلب والسيرة كان وقـعا حرجا  قاتال ولكن
......... انــا لـلـه وانـا الــيه راجــعــون ونـقــول  قــريــر الـعــ وســنــعـمل
قصارى جـهدنا لرعـاية من تركت بل في اعـناقنا  ,رحمك
الـله شـابـا  وديـعـا وخـلــوقـا وطـيـبـا وخـذ طـريـقك الى
اجلـــنـــة ال نـك ســـتـــواجه رب رحـــيـم كـــر لـــطـــيف
ورحـمـته وسـعت كل شيء ,لـك الـرحـمـة والـغـفران
ولــعـــائــلــتك  وطـــيــورك الــثالث ولـــوالــدتك  ولــنــا

وحملبيك جميعا الصبر والسلوان.

ـتلك جيـنات والده الـبيـتية فـهو 
الــراحل الـكـبـيـر جــعـفـر الـسـعـدي

ووالـدته الـفنـانـة الراحـلـة السـيدة
مـاجـدة الـسـعـدي رحـمـهـمـا الله ..
ولـم نالحظ عـــلــيـه ابــدا الـــرهـــبــة
والـــقـــلق الـــشـــديــديـن كــحـــريص
سؤولية التي ومخلص جتاه ا
كـــانـت عـــلى كـــاهـــله وحـــالـــة
ــــرض الـــتي كـــان يـــعـــاني ا
مـنـهـا فـجـعلـهـا مـخـفـية عن
االخــرين وركــنـهــا جـانــبـا
لـــيــتــســـنى له الــتـــركــيــز
لــتـجــسـيـد الــشـخــصـيـة
الـتـي يـؤديـهـا بـاتـقـــان
شـــديــــد ومـــتـــنـــاهي ..
مــبــارك لك ابــو جـعــفـر
هـــذا الــتـــألق وكـــأنــني
ارى فـــــــيـك الـــــــوالــــــد
الــراحل (رحــمه الـله
فـي كـــــــثـــــــيـــــــر من

التفصيالت).

اربيل - الزمان
ضــمن مـفـاجـأت (الـشـرقـيـة) خالل
شـهر رمضان حصول زوج وزرجة
عـلى سـيـارة قـدمتـهـا لـهمـا الـقـناة
ــرتـــبــة االولى في لـــفــوزهـــمــا بـــا
ــسـابــقــات (هـو وهي ) بــرنــامج ا
فــيـمـا حـصل الـفــائـزين بـاجلـائـزة
الـــثـــانـــيــــة عـــلى عـــشـــرة ماليـــ
دينار.اذ كانت السيارة من نصيب
الــزوجــ مــحــمـد وســارة فــيــمـا
ذهـــبـت اجلـــائـــزة الـــثــــانـــيـــة الى

الزوج نشوان وساندرا .
و(هـو وهي)مـن الـبرامـج اجلـديدة
الــتـي  عــرضــهــا خالل الــشــهــر
الـفـضيل ومن خالله عـادت مقـدمة
الـبـرامج ليـنـا بخـتـيار الى شـاشة
(الـــشـــرقــيـــة) بـــعــد غـــيـــاب ســبع
ســــنــــوات حــــيـث ضــــيــــفت  فــــيه
مــجـــمــوعــة من االزواج الــشــبــاب
تــنـافـسـوا فــيـمـا بــيـنـهم من خالل
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حـــصـــدت الـــدورة الـــبـــرامـــجـــيــة
الـرمضانية لقـناة (الشرقية) نسب
مـشــاهـدة عـالـيـة سـواء بـرامـجـهـا
االنـــــســـــانـــــيـــــة  او الـــــدرامـــــيــــة
اوالــتـرفـيـهـيـة اذ دأبت دومـا عـلى
الـــتــفـــوق والــتــمـــيــز.والـــيــوم في
مــوضـوعـنــا هـذا نـســتـطـلع   اراء
عــدد من الـفـنـانـ في هـذا الـشـأن
ي عـقـيل يــقـول الـفــنـان واالكــاد
ـفضلة مـهدي ان(الشرقـية قناتي ا
والـــتـي احـــرص عـــلى مـــتـــابـــعـــة
بــرامــجــهــا خــصــوصــا في شــهــر
بارك كونـها حتمل اكثر رمـضان ا
من نـتاج ومن بـرامجهـا هذا العام
بـرنـامج علـى نيـاتكـم ترزقـون هذا
الـبـرنـامج االنـسـاني الـذي يـبـحث
ـواطـنــ الـذين ضــاقت بـهم عـن ا
ســبل الــعـيـش واحلـرمــان حـاالت
انـسـانيـة تفـطر لـهـا القـلوب حـزنا
حيـث انتـشـلت عوائل  من وقـهـرا 
حتــيــة لــقــنـاة واقـع مـريــر ومــؤلم
الـــشـــرقـــيـــة ومن يـــقف خـــلـــفـــهــا
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شارك في هذا االستطالع ومن ا
تواجد الفنان حمودي احلارثي ا
حـاليـا في بغـداد والذي قـال (اكثر
الـبـرامج التي اتـابـعهـا هي برامج
قـنـاة الشـرقـية كـونـها حتـمل اكـثر
مـن نتـاج خـصـوصـا بـرنامـج على
نــيــاتـــكم تــرزقــون كــونه بــرنــامج
انــسـاني يـرصـد مـعــانـاة الـعـائـلـة
الـعــراقـيـة ومـد يـد الـعـون لـهـا في
ظـل هــذه الـــظـــروف الـــصـــعـــبــة).
وسـيقي جمال ويـشاركنا الـفنان ا
الــســمــاوي احلــديث  قــائال(اكــثـر
الـــــبــــرامج الـــــتي احـــــرص عــــلى

مـتـابعـتـها في رمـضـان هي برامج
قـناة الشرقية و منها برنامج(على
نــيـاتــكم تـرزقــون) هـذا الـبــرنـامج
االنــسـانــيــالـذي يــتـنــاول مـعــانـاة
الـعـائـلة الـعـراقيـة بـكل مـكونـاتـها
سـاعدة لهذه وتـقد يد الـعون وا
ــنــســيــة) ــنــكــوبــة وا الــعــوائـل ا
مـيزة هذا واضـاف (من البـرامج ا
الــعـام مــسـلــسل(مــامـات وطن)من
بــطـولــة الــفـنــان الـكــومـيــدي ايـاد
راضـي الــــــــذي ابــــــــدع فـي هــــــــذا
ــــســـــلــــسل رغـم وجــــود بــــعض ا
الــسـلــبـيــات لـكــنه مال الــفـراغ في
شـكـر وتـقـديـر الـدرامــا الـعـراقـيـة 
لـــكل من وقف وســـاهم في انــتــاج
هــــذه الـــبـــرامـج).وقـــال الــــفـــنـــان
ي ريــاض شــهــيـد  (رغم واالكــاد
ارتـبـاطـاتي الـفـنـيـة والـتـدريـسـيـة
لـــكـــني تـــابــعـت مــاقـــدمـــته قـــنــاة
الـــشـــرقــــيـــة في شـــهـــر رمـــضـــان
خـــصـــوصـــا بـــرنـــامج الـــعـــائـــلــة
الـعــراقـيـة (عـلى نـيـاتـكم تـرزقـون)
هـذا الـبـرنامج االنـسـاني الـصادق
الــذي يــتــنـاول مــعــانــاة الـعــائــلـة
الـعراقيـة ومساعـدتها في ظل هذه
الـظروف الـصعـبة) واضـاف(هناك
مـسـلـسل  مـامـات وطن الـذي تالق
بـه الفـنان ايـاد راضي وهـو يبـشر
بـخيـر عودة الـدراما الـعراقـية الى
ســابق عــهــدهــا خــصــوصــا انــهـا
جـمعت الـفنـان الـرواد والشـباب
سلـسل كشف لـكن االهم في هـذا ا
لكن الـكشف الـواقع الـذي نعـيـشه 
يــحــتـاج الـى خـطــوة اخــرى وهـو
مــــعــــاجلـــة هــــذا الـــواقـع من اجل
تـغـيـيـره وهـذا اخلـلل مـوجـود في

العديد من االعمال الدرامية).
ي كــاظم وقـــال الــفــنــان واالكـــاد

الـــعـــمــران(انـــا من عـــشــاق قـــنــاة
الــشــرقـيــة ومـا تــقـدمـه من بـرامج
انـسانية وكومـيدية واهم ماقدمته
فـي رمضـان احلـالي بـرنـامج عـلى
نـيــاتـكم تـرزقـون الـذي يـعـتـبـر من
ـــهــمــة كـــونه يــؤسس الـــبــرامج ا
خــــــطـــــابه االنــــــســـــاني مـن خالل
الـكشف والبحث عن العوائل التي
ــســاعــدة من خالل حتــتـــاج الى ا
ـعـنـوي وبـالـتالي ـادي وا الـدعم ا
تـــــكــــشف مـــــواقــــعـــــهم وحتــــاول
مـساعدتـهم وانتشـالهم من الواقع
ـريـر الـذي يعـيـشـونه الى مواقع ا
ومن جهـة اخرى تب ارقـى دوما 
ساعدة لـلعوائل الـتي لم تصلهـا ا
بــان الـــدنــيــا مــازالت بــخــيــر وان
الــــــشـــــهـــــر الــــــفـــــضــــــيل مــــــليء
ــأثـــر)مــضــيــفــا(حتــيــة لــكــادر بــا
الـشـرقيـة هـذا االجناز الـرمـضاني

الكبير).
Z U½dÐ qC «

وكـتبت االعالمية شـيماء عماد في
صـفـحـتهـا في (فـيـسبـوك) (تـصدر
بــرنــامج (عــلى نــيـاتــكم تــرزقـون)
ــوسم الــثـاني قــائـمه اســتـفــتـاء ا
افــضل بـرنـامج رمـضـاني وافـضل
مـقدم ومـعد برامج .. شـكرا جزيال
لـكم جـمـيعـا وكل عـام وانـتم بالف
خـير وصـحة وجـعلـني عنـد حسن

ظنكم دائما) .
ومـن (فـــيــســـبـــوك) نـــقـــرأ بـــعض
الــتـعــلــيـقــات عـلـى (عـلى مــا مـات
وطـن) اذ قال حـيـدر عالوي (ابداع
وتـــالق دائم) واكــد مـــصــطــفى ان
ا دار (احلـلقات محـورها بعض 
فـي حــيـــاتـــنـــا).وقـــال مـــصــطـــفى
الـعـيـسـاوي مـوجـهـها كـالمه الياد

راضي (احبك بكل ادوارك).

وكــتب الــفـنــان حـسن حــسـني في
صـفحته في فيسبوك :(علي جعفر
الـسـعدي ... لم تـكن رائـعا كـمـنتج
ا في التمثيل ايضا منفذ فقط وا
وهذا ما رأيناه في الدولة العميقة
ـلــوك عـنـدمـا كــمـا كـنت فـي آخـر ا
اديـت دور وزير الـداخـلـيـة ...ليس
غـريـبا من اداء عـلي السـعدي غـير

ـتـكـلف واالستـرخـاء اجلـميل في ا
اداء انــفـعــاالت الـشـخــصـيــة فـهـو
لـيس غريـبا وال دخـيال علـى مجال
الـتمثيل فـقد شارك باعـمال سابقة
تـابـعته لـكل االعـمال  بـاالضـافـة 
الــتي كــان فـيــهــا مـنــتــجـا مــنــفـذا
مـتـابعـة ذكيـة ودقـيقـة وابداء رأيه
ـدرسـة ـمـثـلـ وكـذلك ا فـي اداء ا

لينا بختيار

ÊU e «  ≠ wÐœ

وصلت مسافرة إثيوبية إلى مطار
دبـي الدولي عن طـريق الـتـرانزيت

قــادمـة مـن الـســعـوديــة بـرفــقـتــهـا
ثـالثـة أطـفـال لـكــنـهـا غـادرت دبي
بـأربـعـة أطـفـال بـعـد أن داهـمـتـها

آالم اخملــاض فـجـأة وحـلت سـاعـة
الـــوالدة فـــحـــظـــيت بـــرعــايـــة من
شــرطـة دبي ومـؤســسـة اإلسـعـاف

وشـــركــة طـــيــران اإلمـــارات وقــال
طارات مـدير اإلدارة العامة ألمن ا
بـشرطة دبي علي عتيق بن الحج 
ـسافرة األثيوبية كانت عائدة إن ا
لـوطنـها قادمـة من مدينـة الرياض
ــمـلـكـة الـعـربــيـة الـسـعـوديـة في ا
عــلى مــ رحــلــة لـشــركــة طــيـران
اإلمـارات وأثناء تـوقفهـا ترانزيت
ـطـار دبي الدولي داهـمتـها آالم
اخملــاض وبــرفــقــتــهــا أطــفــالــهــا
الـــثالثــة مــا أصـــابــهــا بــاخلــوف
والـقلق لعـدم وجود أحد يـقدم لهم

ساعدة. ا
ــؤسـسـة وأضــاف أن فـريق تــابع 
ـطار دبـي خلدمـات اإلسعـاف في ا
قــدم اإلســعـافــات الالزمــة لـلــمـرأة
عــــلى وجه الــــســـرعــــة وجنح في
تـثـبيت احلـالة ونـقلـها خالل وقت
قــيـاسي إلى الــعـيـادة الســتـقـبـال
حــــــالـــــــة والدة طــــــارئــــــة ورزقت
ـولود مـوفـور الصـحة ـسـافرة  ا
.وأشـــار إلى أن مـــوظــفي شـــرطــة
ــطــار تــدخــلــوا لــتــهــدئــة دبي بــا
ـــســافـــرة مــؤكــديـن لــهـــا أنــهــا ا
ـسـاعـدة الالزمـة ســتـحـظى بـكـل ا

هي أطـفالها واتخذ فريق إسعاف
دبـي إجــــراءاته لـــــنــــقــــلـــــهــــا إلى
مــسـتــشـفى لــطـيـفــة فـيــمـا وفـرت
شــــرطـــة دبي الــــرعـــايــــة الالزمـــة
لـألطــفــال و نــقــلـــهم إلى فــنــدق
ــطــار وبـرفــقــتـهم مــوظــفـات من ا
شــركـة طـيـران اإلمـارات لالعـتـنـاء
بــهم.وأشـار بن الحج إلى تـشـكـيل
فـــــريق دعـم ومــــتـــــابــــعـــــة تــــولى
الـــتـــنــســـيق بـــ كــافـــة األطــراف
طـار الـذين تـابـعوا ـعـنـيـة في ا ا
شــــؤون األطـــفـــال وتــــمت زيـــارة
ستشفى لالطمئنان سافرة في ا ا
ومـتـابعـة حالـتهـا الصـحيـة حتى
ـــولــود خـــروجــهـــا بـــعــد وضع ا
وقــدمـت لــهــا شــرطــة دبي هــدايــا
عــيـنــيـة وحــرصت عــلى تـســهـيل
إجــراءات مـغـادرتـهـا لــبـلـدهـا .من
جـهـتـها أعـربت األم عن سـعـادتـها
وعــمـيق امـتــنـانـهــا ألفـراد شـرطـة
دبي الـذين اهتموا بأطفالها طوال
ـسـتـشـفى مـؤكدة فـتـرة بـقـائـهـا ا
تــقـديــرهـا لـكـل من سـاعــدهـا عـلى
جتــــاوز األزمـــــة وعــــودتــــهــــا إلى

ة. وطنها سا
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أخـــرجه كـــريـــســـتــوف كـــاســـتــان
وتـــومـــاس ســامـــيـــتـــ وأنــتـــجه

فورست ويتاكر.
وعــلق ويــتــيــكـر في تــصــريــحـات
أوردهـــا الــبـــيــان قـــائال (قــبل 34
سـنة غـيّر مـجيـئي إلى كان لـلمرة
األولـى حـيــاتي  الــعــودة إلى هـذا
ـهرجـان اجلمـيل امتـياز لـعرض ا
عـمــلي وأيـضـا ألسـتـلـهم من كـبـار

فناني هذا العالم).
ـمـثل األمـريـكـي األسود وتـعـاون ا
البالغ 60 عاما مع بعض من كبار
اخملـــرجــــ من أمـــثـــال كــــلـــيـــنت
إيــسـتـوود ومــارتن سـكــورسـيـزي
وأولـيفر ستون وباري ليفينسون
قـبل أن يـفوز سـنة 2006 بـجـائزة
ــــثل عن دور أوســــكــــار أفــــضل 
الـديكـتاتـور األوغنـدي عيـدي أم
دادا فـي فيلم ذي السـت كينغ أوف

سكوتالند لكيفن ماكدونالد.
وويـــتــــــــــيــكـــر مـــبــعـــوث خــاص
ـتــحـدة لــلـتــربـيـة ــنـظــمـة األ ا
والـثـقافـة والـعلـوم (يـونسـكو) من
ـــصـــاحلـــة مـــنــذ أجـل الـــسالم وا
2014. كما أنه مؤسس ورئيس
مـــنـــظـــمـــة ويـــتـــيـــكـــر بـــيس أنـــد

ديـفـلبـمنـت إينـيشـيـاتيف (مـبادرة
ويـتـيـكـر لـلـسالم والـتـنـمـيـة) غـيـر
احلـكـومـيـة النـاشـطـة في مـشاريع
ــقــيــمـ في تــربــويـة لــلــشــبـاب ا
مـــنـــاطـق تـــشـــهـــد أعـــمـــال عـــنف
ونـــزاعـــات مـن بـــيـــنـــهـــا جـــنــوب
ــكـــســيك الـــســودان وأوغـــنـــدا وا
ـــتـــحـــدة وجـــنـــوب والـــواليــــات ا
إفـــريــقـــيــا وبـــاتت مـــوجــودة في

فرنسا.
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{ بـــاريس (أ ف ب) - ســيــحــصل
ـمـثل األمريـكي فـورست ويـتيـكر ا
احلـائـز عـلى جـائـزة أوسـكـار على
ســـعـــفـــة ذهــبـــيـــة فـــخــريـــة خالل
مـهرجان كان السيـنمائي بنسخته
اخلـامسـة والسـبعـ التي سـتقام
ـديـنة ب 17 أيـار و28 مـنه في ا
الـساحلية الفرنسية على ما أعلن

نظمون اخلميس. ا
ـمـثل الـذي حـصل عـلى ويــخـلف ا
جــائــزة أفــضل أداء في مــهــرجـان
كـان سـنـة  1988بـفـضل دوره في
شــخـصـيــة عـازف اجلــاز تـشـارلي
بــاركــر فـي فــيــلم بــيــرد لــكــلــيــنت
إيـــســــتـــوود مـــواطـــنـــته جـــودي
فـوستـر التي حازت الـتكـر عينه

اضي. العام ا
ـنـدوب الــعـام لـلــمـهـرجـان وقــال ا
ـو في بـيان (من خالل تـيـاري فـر
اسـتقبال فورست ويتيكر في كان
اســــتــــطــــعت أن ألــــتــــقـي وأبـــدي
إعـجـابي بـفـنـان صـاحـب كـاريـزما

هائلة وحضور المع).
ــنــاسـبــة سـيُــعـرض في ولــهـذه ا
الـثامن عشر مـن أيار اجلاري فيلم
(فــور ذي سـايك أوف بــيس) الـذي

فورست ويتيكر

وكـــــانـت صـــــبـــــري قـــــد شـــــاركت
اجلـــمــهــور صــورة جـــديــدة عــبــر
صـفحتها اخلاصة حتتوي عبارة(
أنــا أصــبح الــنـســخــة االجـمل من
ــر) نــفـــسي مع كل يــوم جــديــد 
كــأول تــعـلــيق لــهـا بــعــد انـتــشـار

اخلبر.
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بـعـد االخـبـار التي انـتـشـرت حول
ـصــريـة يـاسـمـ ــمـثـلـة ا طالق ا
صــبـري مـن زوجـهـا رجل االعـمـال
أحـمـد أبـو هشـيـمـة أفادت تـقـارير
صـحـفيـة ان االمـر حصل قـبل ايام
قــلـيـلـة من انـتــهـاء شـهـر رمـضـان
ضـــمن اجــواء هــادئــة من دون اي
مـشـاكل تذكـر كـما ان أبـو هـشيـمة
مـستعد لدفع شيكـاً لصبري بقيمة
مــؤخـرهــا الـذي اتـفــقـا عـلــيه قـبل
الــــــــزواج ويــــــــصـل الى 5 مـالي

جـيـنه مـصـري اي مـا يـعادل 270
الـف دوالر أمــــــــريـــــــكـي .وفي أول
تـصـريح له بعـد تداول خـبر طالق
ـمــثـلــة يـاســمـ  أوضح إبــنـتـه ا
أشـــرف صـــبـــري أنـه ال يـــعـــلم أي
شـيء عن هذا األمـر. وأكـد أنه علم
بـخبر إنفصـالهما من خالل مواقع
الــتـواصل اإلجـتــمـاعي واألخـبـار
وقـال بـحـديث صـحـفـي لـصـحـيـفة
ــصـــريــة مـــعــلــقـــاً عــلى الـــوطن ا
احلــدث: (لـيـس لـدي تــعـلــيق عـلى

احمد ابو هشيمةانفصالها).
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